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Till statsrådet och chefen för

Kommunikationsdepartementet

Regeringen beslutade den 9 maj 1996 tillkalla särskild utredareatt en
uppgiftmed gällande författningargöra på den civilaöversynatt en av

luftfartens område. Genom beslut den 28 augusti 1996 förordnades
hovrättsrådet Ella Nyström särskild utredare.som

Som i utredningen förordnades fr.0.m. den 11 oktoberexperter
1996 hovrättsassessom Catarina Barketorp, departementssekreteraren
Margaretha Granborg, chefsjuristen Grönwall,Per kanslirådetnumera
Olof Hedberg och juristen vid Luftfartsinspektionen Bengt Larsson,

Åbergfr.0.m. den 21 januari 1997 departementssekreteraren Carin
och fr.0.m. den 7 1997 hovrättsassessom Kenneth Nordlander.mars

Till sekreterare förordnades fr.0.m. den oktober1 1996 hovrätts-
jur. lic. Anders Hagsgärd.assessom

Utredningen har antagit Lufträttsutredningen.namnet
Utredningen får härmed avlämna delbetänkandet Rättigheter i

luftfartyg SOU 1997:122.

Göteborg i september 1997

Ella Nyström

/Anders Hagsgård
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Sammanfattning

i förevarandeuppdrag har, i den del redovisasUtredningens som
frågan sakrättslig verkanvarit behandlabetänkande, att om av

registrering luftfartyg.av
registrering luftfartyg i luftfartygsregistret,närvarande skerFör av

inteckningar skrivs in i in-förs Luftfartsverket, medansom av
inskrivningsdomare i Stockholms domsaga.skrivningsbok förssom av

har ingen sakrättslighärvid förekommerägarregistreringDen som
skall sakrättsligt skyddatförvärv luftfartygverkan. För att ett varaav

traditionlösörerättsliga principerenligt allmännakrävs att av
luftfartyget har skett.

ñnansieringsformer,ökade förekomstenGenom bl.a. den av nya
påtagligt behov reforrneraleasing, har det uppkommitsåsom ett attav

sådan reform iUtredningen föreslården svenska luftsakrätten. att en
efter sjörättslig förebild.utsträckning skerstor

tingsrättluftfartyg förs vid Stockholmsinskrivningsbok förDen som
luftfartygsregistret, således blirintegrerad medföreslås bli ettsom

Registret skalloffentligrättsligt och privaträttsligt register.kombinerat
Luftfartsverket.förlagt tillvara

luftfartygsregistretförslag blir det möjligt iutredningensEnligt att
fullbordadeskriva in förvärv, såvälsakrättslig verkanmed som

Inskrivningen tradition sakrättsligtofullbordade. ersätter moment.som
nyttjande-med sakrättslig verkan skriva inockså möjligtblirDet att

förvärvaköpoptionsrätter rätträtter att ettsamt som avser genom
behålls.med fordringsinteckningluftfartyg. nuvarandeDet systemet

fram till klockan tolv.hållas varje arbetsdagInskrivningsdag skall
påfortfarande byggai luftfartygsregistret skallRegistrering en

registrerings-registreringsplikt. Vissregistreringsrätt och inte på en
föreskrivsdetemellertid föreliggaplikt kan sägas att ettattgenom

registrerat.område måsteluftfartyg används inom svenskt varasom
såluftfartyg i luftfartygsregistret utökas,Möjligheten registreraatt ett

hemmahörande i landblir möjligt för den intedet äräven ettatt som
Förutsättning för registreringregistrera luftfartyg.inom EES ärettatt

registreradsjälv hade kunnat bliluftfartyget brukas någonatt somav
har drifttillståndhan luftfartyget och brukarenägare ägt att ettsom om

finnsSverige. krav för närvarandeutfärdat i Detär att ettsomsom
och i deregistreras skall ha luftvärdighetsbevis,luftfartyg för ettatt

ll
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innebär inte någonmiljövärdighetsbevis, bort. Dettaflesta fall tasett
eftersom luftfartyg inteeller miljön,försämring för flygsäkerheten ett

införsluftvärdigt och miljövärdigt. Detfår brukas det ärattutan en
eller den myndighet regeringenregeringenbestämmelse attom

luftfartyg intemiljöskäl får föreskriva vissbestämmer typatt avenav
får registreras.

möjligti så utsträckningluftfartygsregistretFör det storatt somav
föreslås in-luftfartyg, detfaktiskt brukarskall framgå attettvem som

anmäla nyttjanderätts-till luftfartygsregistretförs skyldighet att enen
inluftfartyg inte skrivsregistreratupplåtelse ett somsomav --

tid minst månad.obestämd tid eller bestämd enomenavser
exekutionsrättsligprivat- ochUtredningsförslaget omfattar dessutom

följdlagstiftning.

l1|

l
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Författningsförslag

till1 Förslag lag ändring i luftfartslagen 1957:297om

1957:297Härigenom föreskrivs i fråga luftfartslagenom
dels 2 kap. ochll 14-16 skall upphöra gälla,att atta
dels 1 kap. 2 2 kap. 1-4 och 6-13 §§, kap.11 6 § och 13att

kap. 2 och 6 skall följandeha lydelse,
dels i 2 kap. rubriken före 12 skall§ utgå ochnärmastatt närmast

före och10 13 §§ skall införas rubriker med följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.1

Luftfart får med Ett luftfartygäga används vidrum som
svenska luftfartyg. Med luft- luftfart inom svenskt område
fartyg har nationalitet i skall registrerati Sverigesom en vara

får luftfart äga eller i landstat ärett annatannan rum som
endast det har trajfats avtal medlem i Internationella civilaom
med den andra luflfartsorganisationenrätt ICAO.staten om
till luftfart inom svenskt område.

Om det finns särskilda skäl får regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer medge luftfart med andraäger ävenatt rum
luftfartyg och bestämma på vilka villkor detta får ske.

1Lagen omtryckt 1986:166.

13



Författningsförslag SOU 1997:122

2 kap.

Luftfartsverket för register Luftfartsverket för register
luftfartyg luftfartygsregist- luftfartyg luftfartygsregist-över över

förs med hjälpret. Dettaret. av
databehandling.automatisk

inskrivning till luftfartyg och vissa internationellaOm rätt omav
beträffande till luftfartyg finns det särskilda be-förhållanden rätt

stämrnelser.

luftfartyg får luftfartyg får registreras iregistreras i EttEtt
detSverige bara Sverige bara det heltägs ägsom av om av

svensk kommunsvenska svenska svensk kommunstaten, staten,
eller landstingskommun, med- eller landstingskommun, med-

i land inom Europe- i land inom Europe-borgare borgareett ett
ekonomiska sarnarbetsom- ekonomiska samarbetsom-iska iska

dödsbo efter dödsbo efterrådet eller rådet ellerav en av en
bolag, bolag,sådan eller sådan ellerperson, av person, av

samfällighet eller stif- samfällighet eller stif-förening, förening,
svensk nationalitet svensk nationalitettelse har telse harsom som

land i landeller har sitt i eller har sittsäte säteett ett somsom
omfattas avtalet Europe- omfattas avtalet Europe-om omav av
iska ekonomiska Samarbetsom- iska ekonomiska samarbetsom-
rådet. rådet.

Även förutsättning enligtom
fårförsta stycket inte föreligger

luftfartyg registreras iett
någonSverige det brukasom av

första stycket ochisom avses
drifttillstânddenne har ett som

utfärdat i Sverige.är
Luftfartsverket får medgeLuftfartsverket får medge att att

ifår registreras i luftfartyg får registrerasluftfartyg ettett
nämnda krav förutsättningarSverige Sverigeäven ävenom om
Sådant med- första eller andra stycketuppjyllda. enligtinte är

Sådant medgi-får bara lämnas inte föreligger.givande om
luft-i regel används med vande får bara lämnasluftfartyget om
medi Sverige. fartyget i regel användsutgångspunkt

utgångspunkt i Sverige.

2 1993:43.Senaste lydelse

14
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luftfartyg, regi- luftfartyg, regi-Ett Ettär ärsom som
främmande får i land, får inteistrerat strerat ett annatstat,en

registreras i Sverige, registreras i Sverige, detinte omom
det inte avregistreras i den inte avregistreras i det andra
främmande landet.staten.

Regeringen eller den myndig-luftfartyg fårEtt registreras
det luftvärdighets- het regeringen bestämmerbara harom som

får föreskriva luftfartygbevis. Regeringen eller den att av
myndighet regeringen bestäm- miljöskäl får iinte registreras

får föreskriva luftfartyg Sverige.attmer
för också skall haregistrering
miljövärdighetsbevis.

Luftvärdighets- och miljövår-
utfärda-dighetsbevis skall vara

de eller godkända i Sverige.

6 §
luftfartyg skallEtt avregistre-

ras om
skriftligen begärägaren

det,
kraven i 2 § inte är upp-

fyllda,
förolyckats ellerdet har

förstörts,
det efter flygning inteen

månader,hörts påhar treav
eller

på grund ombygg-det av
sådan ändringnad eller annan
luftfartyg eller,upphört att vara

ändring skett, inteattutan
luftfartyg.utgöra ettanses

Ägaren skyldig inomär att en
månad skriftligen anmäla om

enligt förstanågot har hänt som
luft-medförstycket 2-5 ettatt

fartyg skall avregistreras.

15
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7 §
det finns rättighetOm en

luftfartyg får detinskriven i ett
endastavregistreras rättig-om

har medgett det.hetshavaren

Om någonluftfartyg skall förasEtt än ägarenur annan
brukar registrerat luftfartygföljande fall.registret i ett

eller förbegär det. för obestämd tid be-Om ägaren en
månad2§ stämd tid minstOm kraven i inte är om en

nyttjanderättenuppjyllda. skall, inteom
förolyckats skrivits in enligt lagenOm det har

1955:227 inskrivningeller förstörts. om av
luftfartyg, upplåtarenefter flygning tillOm det rätten

efterpå måna- eller brukarenhar hörtsinte genasttre upp-av
låtelsen skriftligen anmäla dettader.
förhållande för anteckningdet har haft giltigt iOm inte
luftfartygsregistret.luftvärdighetsbevis eller miljö-

förstaanteckning enligtvärdighetsbevis på år. Omtre
Ägaren upplåtarenanmäla stycket skett skallskyldigär att

anmäla till luft-enligt eller brukarennågot har hänt somom
upplåtel-fartygsregistretförsta stycket 2-4 medför näratt ett en

obestämd tid upphör ellerförluftfartyg skall avregistreras. se
upplåtelse för bestämd tidfall enligt första stycketNär ett enen

förtid.inträyfar, behöver luftfartyget upphör i5
inte avregistreras ägarenom

tid bestämsinom viss aven som
luftfarty-luftfartsverket visar att

och miljövår-luftvärdigtärget
digt.

finnsluftfartygluftfartyg intecknat, EttOm ärett som
utomlands får efter ansökanfår det endastavregistreras avom

luftfartyget,den förvärvatinteckningshavaren har medgett som
föras bihangför viss tid in idet. ett

förut-luftfartygsregistret,till om
2 och 3 §§sättningarna i är

uppfyllda, och förbud regi-mot
har föreskrivitsstrering inte

enligt 4

16
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Nationaliteten

Om någon innehar regi- Ett luftfartyg infört iärett som
luftfartyg på grund luftfartygsregistret har svenskstrerat av

kreditköp med förbehåll nationalitet.om
återtaganderätt, skall innehavet Luftfartsverket utfärdar bevis
antecknas i luftfartygsregistret. registreringen nationalitets-om

trájfar avtal och registreringsbevis.De så-ettsom om
dant köp skall anmälagenast
det till luftfartsverket.

Om någon innehar regi-ett
luftfartyg med nyttjan-strerat

derätt för obestämd tid eller för
bestämd tid två veck-minstom

skall anteckning inneha-or, om
luftfartygsregistretigörasvet
eller innehavarenägarenom

begär det.

luftfartyg har byggtsOm Ett luftfartyg har anteck-ett som
för svensk räkningutomlands i bihanget till luftjfartygs-nats
luftfartyg finnseller registret har svensk nationalitetett somom

anteckningenövergått till såutomlands har länge gälleren
får fartyget för och vid tillämpningsvensk ägare, anses av

förstabihang I kap. 2 § styckettid antecknas iviss ett vara
förut- registrerati Sverige.till luftfartygsregistret, om

Luftfartsverket utfärdar bevisoch 32sättningarna i är
bihangetanteckningen iuppjyllda. om

nationalitets- ochinterimistiskt
registreringsbevis.

Nationaliteten

skall ha natio-införda luftfartygLuftfartyg i Ettärsom
registreringsbevisochluftfartygsregistret har svensk nalitets-

används vid luftfart.nationalitet. detnär
används påLuftfartsverket utfärdar bevis Om luftfartygett

enligtregistreringen nationalitets- grund medgivandeom av
och kap. andra stycket, gällerregistreringsbevis. 1 2 §

17
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meddelasbestämmelserde som
myndig-denellerregeringenav

bestämmer.regeringenhet som

Märkningen

13 §
infört iluftfartyg ärEtt som
anteck-ellerluftfartygsregistret

märktskallbihangetinat vara
och regi-nationalitets-med sina

streringsbeteckningar.
skalllujijfartygutländsktEtt

med före-enlighetmärkt ivara
registreringsstatenskriftema i

svensktluftfart inomvid om-
ráde.

används påluftfartygOm ett
enligtmedgivandegrund av
gällerstycket,andra2 §1 kap.

meddelasbestämmelserde som
myndig-denellerregeringenav

bestämmer.regeringenhet som

kap.11

luftfartyg,iLuftpanträttenluftfartyg, ettiLuftpanträtten ett
Sverige,iregistreratSverige, äriregistreratär somsom

frånmånaderefterupphörmånader från treefterupphör tre
för bärg-åtgärdernaden dagbärg-föråtgärdernaden dag

farty-bevarandetellerningenfarty-bevarandetellerningen avav
dockgälleravslutades. Dettadockgälleravslutades. Detta getget

påanspråkborgenärensinte,anspråkborgenärensinte, omom
tid harinomhartid panträttinom sammapanträtt samma

Luftfartsverket föranmälts tillinskrivningsdomarentillanmälts
luftfartygsregistretanteckning iinskrivnings-ianteckningför
överenskommelseoch dessutomdess-ochluftfartygförboken

be-träffats panträttensharharöverenskommelse omutom
eller talan panträttenloppbeloppträffats panträttens omom

ordning.väckts i lagaharharpanträttentalaneller om
ordning.i lagaväckts

18
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Bestämmelserna i första Bestämmelserna i förstastyc- styc-
ket gäller också fartyget ket gäller också fartygetär ärom om
registrerat i registrerat i landstat ett annaten annan som som
har biträtt Genévekonventionen. har biträtt Genevekonventionen.
Borgenärens anspråk Borgenärens anspråk påpanträtt panträtt
skall i sådant fall anmälas hos skall i sådant fall anmälas hos
den myndighet för inskriv- den myndighet för inskriv-som som
ningsboken för fartyget. ningsboken för fartyget.

Om fartyget inte registrerat Om fartygetär inte registreratär
eller det registrerat i ellerär det registrerat iärom etten om

främmande landän i andraänstat annatannan som som anges
i andra stycket, upphör stycket, upphör luftpanträttenanges

luftpanträtten efter år från efter år från den dag åtgär-ett ett
den dag åtgärderna för bärg- förderna bärgningen eller beva-
ningen eller bevarandet farty- randet fartyget avslutades.av av

avslutades. Detta gäller dock Detta gäller dock inte, inomget om
inte, inom tid tid överenskommelse haröver-om samma samma
enskommelse har träffats träffats belopppanträttensom om

belopp eller talan eller talanpanträttens harpanträttenom om
har väckts i laga väckts i lagapanträtten ordning.

ordning.

13 kap.

Till böter eller fängelse i Till böter eller fängelse i
högst månader döms den högst månader döms densex sex

uppsåtligensom som
bryter kap.I 2 § för-mot

stycket,sta
bryter kap.1 2 § bryter kap. 21 a§mot mota

första stycket eller villkor första stycket eller villkormot mot
har meddelats enligt kap. har1 meddelats enligt kap.lsom som

2 § andra stycket, 2 § andra stycket,a a
bryter förbud eller bryter förbud ellermot mot

föreskrifter har meddelats föreskrifter har meddelatssom som
med stöd kap. 31 med stöd kap. 31av av

lämnar oriktiga uppgifter lämnar oriktiga uppgifter
vid ansökan eller anmälan enligt vid ansökan eller anmälan enligt
2 kap., 2 kap.,

framför luftfartyg framför luftfartyg intesom som
märkt enligt 2 kap. 16 § eller enligt kap.är märkt 2 13 § ellerär

föreskrifterenligt föreskrifterhar med- enligt har med-som som
delats med stöd därav, delats med stöd därav,

19
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§ förs-kap. 13bryterförs-§3 kap. 1 motbryter mot
ellerkap. 1eller 4stycketellerkap. leller 4stycket tata

33
ombord påtjänstgöringvidombordtjänstgöringvid

följaunderlåterluftfartygbefäl-följa attluftfartyg vägrar att
order,befälhavarensorder,havarens

67kap.5bryter6kap. 75 motbryter mot
föreskriftereller4 §kap.föreskriftereller4 § somkap. som

6stödmedmeddelatshar6stödmedmeddelats avhar av
8kap.kap. 8

driverupplåter ellerdriverellerupplåter en an-en an-
9 §med 6 kap.stridläggning i9 §med 6 kap.stridläggning i

stycket,förstastycket,första
§6 kap. 15bryter10.15 §6 kap. motbryter mot

stycket,förstastycket,första
till-luftfart11.till- utövar utanluftfart10. utövar utan

kap.,stånd enligt 7kap.,enligt 7stånd
luftfartutövandevidI2.luftfartutövandevid11 avav. harvillkordeåsidosätterharvillkordeåsidosätter somsom
7 kap.stödmedmeddelatskap.stöd 7medmeddelats avav

6 §ellerstycketförsta4 §6 §ellerstycketförsta4 §
stycket,förstastycket,första

trafikföreskrif-bryter13.trafikföreskrif- motbryter12. mot
stödmedmeddelatsharstödmedmeddelatshar ter somter som

eller 2kap. l82ellerkap. 18 avav
enligtlandaunderlåter14.enligtlanda attunderlåter13. att

3i 8 kap.vad sägskap. 3i 8vad sägs somsom
48 kap.bryter15.8 kap. 4 motbryter14. mot

vidluftfartyganvänder16.vidluftfartyg ettanvänder15. ett
försäk-föreskrivenluftfartförsäk-föreskriven utanluftfart utan

10enligtsäkerhetellerring10enligtsäkerhetellerring
2kap.2kap.

ifängelseellerTill böter
månader döms ävenhögst sex

begåroaktsamhetden avsom
förstaigärning styc-avsessom
15-16.och8-131-6,ket

20
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Om eller någonägaren Om eller någonägarensom som
i hans ställe uppsåtligenär i hans ställeär uppsåtligen

begår eller medverkar till begår eller medverkar tillen en
sådan gärning i 2 § sådan1 gärning i 2 §som anges som anges
eller kan luftfartyget för- eller2 kan luftfartyget för-
klaras förverkat, det behövs klaras förverkat, det behövsom om
för förebygga brott eller för förebygga brott elleratt attom om

i övrigt finnsdet särskilda skäl. det i övrigt finns särskilda skäl.
Detta gäller dock inte, Detta gäller dock inte,om om
förverkande uppenbart oskä- förverkandeär uppenbart oskä-är
ligt. Om fartyget inte finns i ligt. Om fartyget inte finns i
behåll, kan värdet förklaras behåll, kan värdet förklaras
förverkat. förverkat.

Första stycket gäller inte den i god har förvärvatmot trosom
luftfartyget eller någon särskild till det.rätt

Bestämmelserna i första och Bestämmelserna i första och
andra styckena gäller också i andra styckena gäller också i
fråga sådant gods fråga sådant godsom som avses om som avses
i 8 kap. första4§ och andra i 8 kap. 4§ första och andra
styckena, dess ellerägare styckena, dess ellerägareom om
någon i ställe någonär ägarens i ställeär ägarenssom som
begår eller medverkar till begår eller medverkar tillen en
sådan gärning i 2 § sådan gärning i 2 §som anges som anges
14. 15.

Denna lag träder i kraft den juli 1998.1
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1955:227ändring i lagentill lagFörslag2 omom
luftfartygtillinskrivning rättav

inskrivning1955:227lagenfrågaiföreskrivsHärigenom omom
luftfartygtillrättav

gälla,upphöraskall§§och 2413 att12,dels att
§§och 38-533629,22,21,1915,11,1-3,dels att

lydelse,följandeskall ha
§§,54-56ocha-2paragrafer, 2införas 17skalldetdels nnyaatt

lydelse,följandemed
f och222 2förerubrikerinföras närmastskalldetdels e,a,att

§§och 5344förerubrikerna närmastlydelse,följandemed56 §§ att
haskalloch 5138förerubrikerna närmastochutgåskall att

lydelse.följande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

inskrivninggällerlagDennastadgatlagdenna ärVad i
luftfartyg. Lagen ärtilloch rättluftfartygiinteckning avom

luftfartyg ärpåtillämpligbetråfan-anteckningar somvissaom
luftfartygs-svenskadetinförda itillämp-fartygsådant ägerde

iBestämmelsernainfört registret.luftfartyg, ärpåning som
och38-46f-22a-2luftfartygsregist- 2svenskai det n,

tillämpliga48-56 §§ är ävenret.
luftfar-registreratandelar ipå

W8-
luftfartygtillbeträffandeförhållanden rättinternationellavissaOm

stadgat.särskiltär

lagdennaenligtÄrenden Inskrivningdennaiavsessom
skekaninskrivningsärenden röran-lag av

luftfartyg,förvärvdenluftfartygde avupptagas av
luftfartyg,tilloptionsrättStock-vidinskrivningsdomare

luftfartyg,tillnyttjanderättdärtillrådhusrätt ärholms som
ochutsedd.

ellerluftfartyginteckning iÖver skallärendensådana
luftfartyg.tillreservdelarinskrivningsbok.särskildföras

luftfartygs-sker iInskrivning
denförsRegistretregistret. av
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myndighet i 2 kap.som anges
luftfartslagen 195 7:2971 §

registemzyndigheten
.

luftfartygFörvärv av

2 §a
med äganderätt harDen som

luftfartyg harförvärvat rättett
sitt förvärv.till inskrivning av

hargäller denDetsamma som
underförvärvat luftfartygett

ägande-villkor innefattarsom
rättsförbehåll eller jäm-är att

förbehåll.ställa sådantmed ett
Övergår skettvid förvärv som

innefattarunder villkor som
elleräganderättsförbehåll som

sådantjämställd medär att ett
ellerförbehåll förvärvarens

till någonöverlåtarens rätt
iskall vad sägsannan, som
iförsta stycket och vad som

föreskrivs lagövrigt i denna om
ochinskrivning förvärv ver-av

kan därav tillämpas.
Den ansöker registre-som om

2ring luftfartyg enligtettav
7:293kap. lufzfartslagen 195

in-därmed också sökaanses
skrivning till fartyget.sin rättav

2 b §
vidOm registermyndigheten

inskrivning förvärv ettettav av
luftfartyg sådaneller tillrätt
egendom finner förvärvetatt
beror villkor innefattarav som
äganderättsförbeháll eller som

sådantjärrutälla medär att ett
förbehåll, skall villkoretäven
skrivas in.
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Om registermyndigheten vid
inskrivningen eller därefter
finner förvärvet förenatäratt
med villkor inskrän-annat som
ker förvärvarens rätt över-att
låta fartyget eller söka inteck-

eller upplåtaning rättighet i
förvärvarensdet, eller be-att

hörighet i sådant avseendeett
inskränkt någonär genom an-

fartygetnyttja pårätt attnans
grund skall dettestamente,av
antecknas i registret.

§2 c
förvärvEtt har skrivits insom

enligt 2 § skall på ansökana av
överlåtaren eller förvärvaren
avföras det visasregistretur om

förvärvet gått äter.att

Optionsrätt till luftfartyg

d §2
Den har optionsrättsom en

köp förvärva luft-att ettgenom
fartyg har till inskrivningrätt av
sin optionsrätt.

En optionsrätt har skri-som
vits in enligt första stycket skall
på ansökan upplätaren ellerav
optionshavaren avföras ur

detregistret visas optio-attom
upphört förtid.inen
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Nyttjanderätt till luftfartyg

2 §e
harDen nyttjanderättsom en

till luftfartyg för obestämdett
tid eller för bestämd tiden om

månaderminst har tillrättsex
inskrivning sin nyttjanderätt.av

Efter ansökan upplåtarenav
eller nyttjanderättshavaren skall

enligt första stycket inskrivenen
nyttjanderätt för obestämd tid
avföras detregistret visasur om

den upphört. Motsvarandeatt
gäller enligt första stycketen
inskriven förnyttjanderätt en
bestämd tid upphör i förtid.som

Verkan inskrivning för-av av
optionsrätt och nyttjande-värv,

rätt

2f §
luftfartyg överlåtitsHar ett

och inskrivning sökts för för-
får luftfartyget eftervärvet,

utgången den inskrivningsdagav
ansökan gjordesdå inte itas

anspråk för fordranannanen
överlåtaren sådanänmot som

förenad med ellerpanträttär
luftfartyget.retentionsrätt i

2 §g
luftfartyg förvär-Om harett

överlåtelse frånvats genom
någon inte ägare,rättsom var

förvärvet ändå gälla,skall om
åtkomst inskri-överlåtarens var

luftfartyget överlåts ochnärven
förvärvaren sökt inskrivning och

ellerdärvid varken insett bort
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överlåtaren inteinse rättatt var
gäller förvärvDetsammaägare.

någonöverlåtelse frångenom
pårätt ägaresom var men som

förvärvsvillkorsaknadegrund av
luftfartyget.förfoga överrätt att

Godtrosförvärv inträder dock
det på inskriv-inte, om samma

ningsdag inskrivning sökssom
för förvärvet ärendetas ettupp

inskrivning eller in-om annan
föring omständig-i registret av
het, bristen i överlåtarensvarav
förfoganderätt beror, eller om
anteckning registret, talani att
väckts hävning eller åter-om

förvärv egendomengång av av
eller bättre tillrätt egen-om
domen.

exekutivOm förvärv genom
särskilda be-försäljning finns

stämmelser.

2 h §
ellerEn optionsrätt nytt-en

luftfartyg gällerjanderâtt till ett
inskrivningägaremot omen ny

denrättigheten sökts innanav
luftfartygetförvärvarennya av

söker inskrivning sitt förvärv.av
detVid samtidig ansökan har

företräde.äldsta avtalet

2 i §
nyttjanderätt ellerOm op-

hartill luftfartygtionsrätt ett
upplåtelse frånförvärvats genom

någon inte rätt ägare,som var
gälla,skall upplåtelsen ändå om

inskri-upplätarens åtkomst var
upplåts ochluftfartygetnärven

förvärvat nyttjande-den som
sökteller optionsrättenrätten
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därvid varkeninskrivning och
eller bort inseinsett att upp-

Det-låtaren inte rätt ägare.var
frångäller upplåtelsesamma

någon rätt ägare mensom var
grund förvärvsvillkorpå avsom

förfogasaknade överrätt att
luftfartyget.

Godtrosförvärv inträder dock
på inskriv-detinte, om samma

inskrivning söksningsdag som
för upplåtelsen ären-etttas upp
de inskrivning eller annanom
införing registreti ornstän-av

bristen i upplåta-dighet, varav
ellerförfoganderätt beror,rens

registret,anteckning i attom
hävning ellertalan väckts om

återgång förvärv av egen-av
tilldomen eller bättre rättom

luftfartyget.

21 §
eller nyttjan-optionsrättHar

upplåtitsluftfartygderätt till ett
denför sig hartill flera var

för vilken inskrivningupplåtelse
företräde.först söks En upp-

dock förelåtelse gäller inte en
upplåtelse rättig-tidigare om

ansökanvidhetshavaren om
ägde eller bortinskrivning äga

denna. Vadkännedom om som
före-med avseende påsagts nu

upplåtelserträde mellan av
rättigheter gäller endast om

för nå-dessa förfånginte utan
vidgondera kan utövasparten

varandra.sidan av
Ifall då inskrivning rättig-av

dedag, ochheterna söks samma
förfång för någonderainte utan

vid sidankan utövasparten av
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sinsemellanvarandra, har de
tidsföljdföreträde efter den i

Ãr upplåtel-vilken de upplåtits.
samtidiga eller kan detserna

tidsföljdvilken deinte iutrönas
skall på talanskett, rätten

företrädet mellanförordna om
efter vad med hänsyndem som

omständigheterna skäligt.till är

k §2
rättighet, inteNär somen

förfång för rät-utan annanen
vid sidantighet kan utövas av

harskall vika, rättig-denna,
tillhetshavaren ersättningrätt

för skada,upplåtaren omav
ägdeupplåtelsen varkenhan vid

kännedom deneller bort äga om
upplåtelsen.andra

2 l §
bättre tillTalan rätt ettom

verkanluftfartyg kan med laga
bevil-denriktas senastmot som

för sitteller sökt inskrivningjats
föredenneförvärv, även om

överlåtitväckandetalans egen-
till någon Dendomen annan.

skett haröverlåtelsentill vilken
ställningrättegångeni samma

underöverlåtelsen skettsom om
rättegången.

skall ocksåstycketFörsta
sökanågon villtillämpas när

förluftfartygbetalning ettur
medförenadfordran ärsom

retentionsrätt iellerpanträtt
tvistfartyget. Om rörsomen
antecknad iäganderätten är

betal-kan talanregistret, om
denstället riktasning i mot som
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ägande-medinnehar fartyget
rättsanspråk.

§2 m
sökträttsverkanDen som en

medförbeviljad inskrivningeller
bestårf och 2 §§enligt 2 g

efter avregistrering.även
rättsverkanDen an-som en

medförinskrivningsökan om
och2h, 2ienligt 2 2g,

ansökanförfaller2 j av-om
slås.

och2Bestämmelserna i 2 g
paragrafl §§ och i denna2 om
inskrivnings-rättsverkan enav

tillämpas iskall ocksåansökan
ansökan avregi-fråga omom en

anledningmedstrering ettav
förvärv.

2 §n
luftfartygsregist-införing iEn
utgången denskall, efterret av

då ärendetinskrivningsdag om
kändinföringen upptogs, anses

tillochför rättvarsvar en
godberorluftfartyget tro omav
införingenomständighet somen

avser.

Efter medgivande denmådet medgiver,Där ägaren av som
luft-iinskriveninskrivning i ägareluftfartyg är somgenom

får luftfartygfartygsregistretintecknas tillinskrivningsboken ett
luftfartygs-inskrivning ibe-å visstsäkerhet för fordran genom

säkerhettillintecknasregistreti penningar.lopp
penning-för fordran på visstsäkerhet förInteckning må till ett

meddelas belopp.fordranoch sammaen
säkerhetfår tillinteckningså, Endockflera luftfartyg,i att

fordran med-för ochkommerdemnågot att sammaenav
luftfartyg, intei flerainteckning, delasbesväras mensomav

någotförmânsrätt i på sådantgäller med sätt, attett avsamma
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inteck- dem kommer besvärasde övriga. Fartyg är attsom av en
för fordran inteckning, inte gäller mednat samma som som

fartyg, må särskilt in- förmånsrätt i övriga.deannat samma
tecknas. Ett fartyg intecknat förärsom

fordran ett annatsamma som
fartyg, får särskilt inteck-inte

nas.
må inteckning meddelas i En inteckning kan inte med-
luftfartyg.lott i luftfar-delas i andel etten av

tyg.

Då inteckning sökes, skall Den ansöker in-som om en
skall fordrings-fordringshandlingen i huvud- teckning inge

skrift till inskrivnings- handlingen i original.ingivas
domaren.

Finnes å handlingen bevitt-
medgivande i 5 § sägs,nat som

skall ansökningen avslås.

inteck-må inteckningsärende I ärendei rörett som
luftfartygskriftliga gälla ning reservdelar tillandra bevis iän av

skrift-luftfartyg det tillåtet endast medfråga åtkomst till ärom
bevis det gällerreservdelar. liga visaeller när att

reservdelarna.åtkomsten till

ÖverlåterÖverlåter någon luftfartygnågon till ettannan
sådant far-sådant far- eller andel iluftfartyg eller lott i etten

och har, innan förvärvareninnanoch har, ägares tyg,tyg, ny
luftfartygs- ansökt inskrivning sittfång anmäles till avom

förvärv, inteckning blivit söktinteckning blivit söktregistret,
tidigaretidigare på grund dengrund äga-ägares avav

överlåtelsen medgivande,medgivande, utgör över-utgöre rens
för inteck-inteckningens låtelsen inte hinderhinder för

ningens beviljande.beviljande.
Sökes inteckning dagsamma

lujt-fång anmäles tillägaresny
eller därefter,fartygsregistret

avslås,skall ansökningen utan
iklättså sigägarenär att nye

luftfartygetförbindelse låtaatt
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tidigarepá grundintecknas av
eljestellermedgivandeägares

förbunden.likamed honomär

ocksåinteckningOmfattarjämvälOmfattar inteckning en
inteckningsha-reservdelar, harintecknings-reservdelar, njute

hani dessa,såframt panträtti dessa,havaren panträtt omvaren
synligtförvaringsplatsen välvidförvaringsplatsenvid genom

tillkännagivandeanslagitharanslaget välfinnesförsorghans ett
angivan-medinteckningen,tillkännagivandesynligt omom

omfattning, inteck-de dessangivandemedinteckningen, av av
och adress,ningshavarensinteck-omfattningdess samt namn
har skrivitsinteckningenochoch adress,ningshavarens attnamn

luftfartygsregistret.iinteckningen indäromävensom att
fördariketi den här iinskrivits

luftfartyg.inskrivningsboken för

19b§
iföreträdeInteckningmedför företräde iInteckning ger

inteckningtillförhållandeinteckningtillförhållande armanannan
in-tidsföljd i vilkendeneftervilken in-tidsföljd iefter den

Inteckningarsöks.teckningarnaInteckningarteckningamasökas.
inskriv-söks påinskriv-påsökas sammasomsammasom

likaningsdag rätt.medföra likaningsdag rätt. ger
till optionsrättförhållandeI

inteckningnyttjanderätteller ger
söks innandenföreträde, om

söks.rättigheteninskrivning av
elleroptionsrättInskrivning av

fram-företrädenyttjanderätt ger
söksinteckningför sammasom

inskrivningsdag.

intecknadtillVillintecknad ägarenVill ägaren av
inteck-föri ställetegendominteck-föregendom i stället enen

fleraellerningshandlingflera sättaellerningshandling sätta enen
innehållerhandlingarandrainnefattandehandlingarandra som

förinteckningmedgivandeförinteckningmedgivande avav

1970:986.lydelseSenaste
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in-motsvarande belopp, ingive motsvarande belopp, inteck-ges
teckningshandlingen jämte den ningshandlingen jämte den eller
eller de handlingar, skola de handlingar, skall sättassom som

i stället, till inskrivnings- i stället till registermyndighe-insättas
domaren; och denne luftfartygsregistretI görsgöre ten.om
utbytet anteckning i inskriv- anteckning utbytet och påom

den eller de intecknings-ningsboken anmärke å densamt nya
eller de inteckningshand- handlingarna de anmärk-görsnya
lingarna vad för intecknings- ningar betydelse förärsom av

bedömande bety- inteckningsrättens bedömande.rättens är av
delse. Utbyte Sådant utbytesagts ovanvarom nu som avses

ocksåmå ock ske begäran in- kan ske begäranav av en
teckningshavare, där det visas inteckningshavare den in-om

egendomens tecknade egendomensden intecknade ägareatt
samtyckt till åtgärden. samtyckt till åtgärden.ägare

inteckningshandling Efter medgivandeFöretes ägarenav
inskrivningsdomaren med till luftfartyg får inteck-för ett en

för visstbegäran inteckningens dö- ning dödas helt ellerom
luftfartygför eller, där fleradande helt och hållet eller belopp

visst belopp eller, där flera för ford-intecknadeår samma
fartyg. Vid ansökanluftfartyg intecknade för i visstäro ran,

fartyg,fordran, i visst dödning skall intecknings-samma om
varde enlighet därmed inteck- till register-i handlingen inges

dödad, där detningen visas myndigheten.att
egendom, beträf-denägaren av

fande vilken dödning skall ske,
åtgärden.samtyckt till

Under de villkor angivas förutsättningarUnder desom som
förstaförsta stycket innehavare i stycket kan inne-i äge anges

sådan inteckning, inteckninghavarenav som om- av en som
också omfattar reservdelar, fâfattar jämväl reservdelar,

samtliga inteckningen dödad i samtligainteckningen dödad i
reservdelar eller i de reservdelarreservdelar eller i de reservdelar

förvaras viss plats.förvaras viss plats. somsom
Dödande inteckning i visst Dödande inteckning iav av en

luftfartyg eller iluftfartyg eller i reservdelar må visstett reserv-
ske så, inteckningsförhâl- på sådantdelar får inte skeatt ett

inteckningsförhâllande-landena efter åtgärden komma sätt, att
vad istå i strid 3 § efter åtgärden strideratt mot motna

andra stycket eller 4§ första
stycket stadgas.
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vad i 3 § andra stycket eller 4 §
första stycket stadgas.

Har intecknadägare Har till intecknadägarenav egen- en
dom gjort avbetalning å inteck- egendom gjort avbetalningen

belopp, inteckningsha- på intecknat belopp,nat ärettvare
där förbehåll inteckningshavaren, där inteannatvaren,

skett, pliktig begäran förbehåll skett, skyldigatt annat attav
och förskottägaren på begäran ochägarenmot motav av

nödig kostnad inteck-uppvisa förskott nödig kostnad visaav
ningshandlingen fär inskriv- inteckningshandlingen förupp
ningsdomaren för avbetalning- avbetalningens antecknande i

antecknande i inskrivnings- luftfartygsregistret. luftfartygs-Iens
boken. I boken skall anmärkas, registret skall det anmärkas, att

handlingen vidare medför handlingen längre medförinteatt
inteckningsrätt för avbetalade inteckningsrätt för det avbetala-
beloppet. de beloppet.

Sedan avskriv-anteckning Sedan anteckning avskriv-om om
ning sålunda skett, må där ning har fårskett, påäga- ägarens

det begär och begäran,tillika ingiver och handlingren om en
handlinginnefattandemedgivan- innehåller sådant med-ettsom
de i § inteckning givande i §5 5 in,sägs,som som avses ges

inteckning på belopptill belopp motsvarande vad ett mot-som en
svarande vad avskrivitsavskrivits meddelas gällaatt som

med förmåns-efter meddelas gällamed förmånsrätt näst att
efter inteckningshava-inteckningshavarens återstående rätt näst

Äga-Ägaren återstående fordran.fordran. må dock utan rens
inteck-kan dockinteckningshandlingertsföreteen- utan attren

ningshandlingen visasde få inteckningen tilldödad upp
beloppdödad tillbelopp inteckningenvadmotsvarande som

avskrivits.motsvarande vadavskrivits. som

Har inteckning verkanmeddelats inteckningi En är utan
strid vad stadgas, meddelatsi 13 § den harmot trots attom

den verkan. inteckningen,den medgettutanvare som
med-eller det fleranär är som
för-den, någon dem ärgett av

konkurs ansökani närsatt om
inteckning eller beslutgörs, ett

egendomsavträde meddelasom
dag ansökan görs.samma som
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inskrivnings-förfarandenOmin-ianteckningarvissaOm
ärendenskrivningsboken

enligtInskrivningsärenden ärinskrivnings-iVill någon att
ärendenlagdennahanantecknasskallboken omatt

förvärvinskrivningpåfordringshandling, avinnehar av
luftjfartyg,beviljatsinteckninggrund varav

optionsrättinskrivningförklaratsdäromansökaneller av
luftfartyg,tillihandlingenuppvisevilande,

nyttjanderättinskrivninginskrivnings-denhuvudskrijt för av
luftfartyg,tillinskrihandläggerdomare som

ellerluflfartygiinteckningluftfartyg;rörandeningsärenden
ochlufzjfartyg,tillreservdelaranteck-bokenidenneoch göre

luftfar-införing iinnehavet.ning annanom
inskriv-angårtygsregistretUppvisande är sagt somvarom nu

och1-4ininginskriv-införske sommå ock avsessomannan
föreskrift igrundpådå görsskall, enDenneningsdomare. av
författning.ellerlagteck-handlingensker, åsådant annanen

Inskrivningsärenden tasochuppvisandet uppbevis omna
hållsSådaninskrivningsdag.pådärmed ävensomändamålet

måndag,varjetolvklockantillbevis;särskiltutfärdadärom
ochtorsdagonsdag,tisdag,inteckningshavareningivesedan

helgdag.intefredag ärverkställandeanteckningensför som
mid-helgdag ävenSomden in-tillbevissistnämnda anses

ochjulaftonsommarajion,förstai ny-skrivningsdomare. som
kom-ansökanårsafton. En somstycket avses.

tolvklockanefterinvilken ansesAnmäler den, senast mer
inskrivningsdag.följandegjordinneha-såsomantecknadblivit

myndig-denellerRegeringeninteckningshandling,avvare
bestämmerregeringenhetskrift-inskrivningsdomarenihos som

föreskriftermeddelafår närmarehandlingstyrktvittnen attlig av
ochinskrivningsförfarandetförhål-vardeupphört,innehavet om

inskrivningsför-föravgifterinskrivningsbokenlandet i oman-
farandet.tecknat.
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39
Den i inteckningsärende, Hos registermyndigheten skallsom

enligt de grunder angivas i det föras dagbok inskriv-översom
7 luft- ningsärendena. Handlingarna iägareansetts vara av

fartyg, varde i sådan egenskap sådana ärenden skall föras
antecknad i inskrivningsboken. i akter.samman

intecknat sökandenHar Om eller någonägareny av
luftfartyg blivit införd luftfar- lämnat uppgifti harannan en
tygsregistret, skall inskrivnings- eller förklaringavgett en av
domaren, sedan underrättelse betydelse för ärendets prövning

inkommit från luftfarts-därom eller särskild utredningom en
verket, å inskrivningsdag har verkställts ärendet, skallinästa
anmärka förhållandet i inskriv- anteckning det dag-igörasom
ningsboken. boken dagbokeneller i akten. I

eller akten skall även tas upp
kallelser, förelägganden och

förasandra beslut inte skallsom
in i registret.

40§
väckt talan klan-Var En ansökan i inskrivnings-ettsom om

åtkomstder å till luft- ärende skall skriftligen.görasannans
fartyg eller återgång köp, Om bifall till ansökanom av en om

eller gåva sådant fartyg inskrivning förvärv be-byte ärettav av
skyldig anmäla förhål- roende föregående ägareatt attvare av

landet för antecknande inskri inskrivningsansökan, fåri görv- en
skall, så förvärvaren sådanningsboken. Rätten göraom en

erfordras, käranden nödig ansökan på den föregåendegiva
tid till sådan anmälan innan Denneägarens vägnar. är
förberedelsen målet avslutas. skyldig tillhandahålla dei att

denna tid, behövliga handlingar hanFörsummas vare som
käromålet förfallet. har. VadVisas att sagtssom nu om
målet avgjorts laga kraft inskrivningsansökan skall ocksågenom
ägande tillämpas fråga anmälandom eller beslut, varde i om

föravregistreringmed anledningock därom anteckning gjord i
förvärv.inskrivningsboken. ettav

heltVisas inteckning elleratt
till någon del ogill enligtär
dom eller beslut, lagaägersom
kraft, för-eller på grund av

2 1986:168.Senaste lydelse
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36 skallhållande iavsessom
inskriv-därom ske ianteckning

ningsboken.

41
innebärbeslut,däri Ettluftfartyg, lottHar att enett somen

inskrivningsärendeansökan ireservdelarintecknadeeller ett
förklarasavslås ellerbifalls,8 kap.har enligtellerutmätts

skjutsärendetförfallen eller7:6 72 be-konkurslagen 1 988 § att
föras i registret.skall inluftfartyg eller in-gärts ettatt upp,

ansökan intebeslutetInnebärskall säljasreservdelartecknade att
beslutetskall skälen förbifalls,förgällerordningdeni som

dagboken ellerantecknas iharegendom ellersådanutmätt
akten.frå-ellerupphävtsutmätningen

skall föras in ibeslutEttförsäljningegendomens somomgan
meddelasregistretförfallit, skallskål genom enannatav

skallinföring ochsådani in-anteckning därom göras anses
framgårinnehållha detAnteckningskrivningsboken. att avsom

registret.såltsharegendomen utmät-
skallinteckningbeslutEtthandlingskall ske,ningsvis när om

på den handlingantecknasför-köpeskillingensvisar somsom
ansökangrund förtillliggerinkommit. Hardelning har ett om

angående in-Bevisinteckning.däri ellerlottluftfartyg, en
skallreservdelarteckning ibelagtsreservdelarintecknade

vadinnehålla erinraneller tagits ikvarstadmed omenan-
stadgas i 15betalningssäkringspråk somgenom

sådan åtgärdeller har upp-en
återgått, skallellerhävts an-

iocksådäromteckning göras
inskrivningsboken.

på inteckninginverkanOm av
ellerförsäljningexekutiv aven

fördelningmyndighets aven
ianteckningskallmedel göras

IIanmälan,inskrivningsboken när I
fördelningslängdellerbevis som

linkom-förhållandet harutvisar
mit.

3 1987:685.lydelseSenaste
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Har domstol beträjfande in-
teckning i luftfartyg meddelat
förklaring 26 ålig-i § sägs,som

domstolendet däromattger
översända bevis till inskriv-
ningsdomaren, har åattsom

inskrivningsdagnästa göra an-
förhållandetteckning i in-om

skrivningsboken.

Anmäler någon skriftligen, Om beslut i inskriv-att ett ett
han för fordran å bärgarlön ningsärende har gått sö-emot
eller å ersättning för särskilda kanden eller någon annan som
kostnader, oundgäng-varit har hörts i ärendet, skall dennesom

för luftfartyg,liga bevarande underrättas beslutet.genastav om
luftpanträtt fartygeti enligt underrättelse för-Enäger att ettom

vad därom särskilt stadgat, har skrivits in skall alltidär värv
skall inskrivningsdomaren, lämnas till den dessförin-om som
anmälningen sker må-inom inskriventre senastnan var som
nader från det åtgärderna för ägare.
bärgningen eller bevarandet I underrättelsen skall anges
avslutades, å inskrivnings- de skäl för beslutet harnästa som an-
dag anteckning anmäl- tecknats i dagboken elleri aktengöra om
ningen i inskrivningsboken. och vad den vill överklagasom

Visas fordringens beslutet skall göra.att genom
betalning eller annorledes pant-

upphört gälla, varderätten att
detock antecknat i inskrivnings-

boken.

43
luftfartygsregistret,Har i Om ansökan i inskriv-etten- en
däromligt vad särskilt stad- ningsärende omedelbart börinteär

blivit anmärkt beträffan- enligt lag, fåravslås dennagat, att
luftfartyg inträffatde visst för- ärendet tillskjutas vissupp en

hållande beskajfenhet inskrivningsdag, detattav senare om
föranleda fartygetsböra utredningen.nödvändigt förärav-

4 Senaste lydelse 1986:168.
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förande ärendet skjuts fårregistret Omattur men upp,
detta kunnat ske på grund sökanden föreläggas inattav ge

inteckningshavare den utredning krävs elleratt sam- som
tyckt till åtgärden, skall inskriv- infinna sig personligen elleratt
ningsdomaren, sedan under- ombud hos registermyn-genom

Ävenrättelse anmärkningen digheten. någonin- änom annan
kommit från luftfartsverket, å sökanden får höras och kan

inskrivningsdag föreläggas sådan inställelse.nästa göra
föreläggan-anteckning därom i inskriv- Följer sökanden inte

ningsboken. det, kan hans ansökan förklaras
föjallen. En upplysning om
detta skall i föreläggan-intas
det.

inskrivningsärende fårEtt
vidare skjutas tillupp en senare
inskrivningsdag, ärendetom

hänsyn till dess ellermed art
omfattning lämpligen kaninte

till omedelbar prövning.tas upp
ärende har skjutitsEtt som upp

sådan grund skall tillpå tas upp
andra inskriv-prövning senast

ningsdagen efter den inskriv-
då ellerningsdag anmälan an-

sökan gjordes.

förfa-Vissa bestämmelser om
inskrivningsdoma-randet hos

ren

44§
för-Inskrivningsärende rörande Om det kan antas att ett

åberopas inskriv-luftfartyg må allenast ivärvupptagas ettsom
ellerinskrivningsdag. ningsärende ogiltigt påå är

grund kan gäl-Ansökan i sådant ärende inte görasannan
den lande eller åtgärdgjord innan att en somupp-anses

ansökan påå inskrivningsdag. sättannattages avser
skulle kränka någons skallAnmälan i 42§ rätt,avsessom

berörs tillfällegjord då den inkom- denskall rättvars gesanses
gäller ocksåinskrivningsdomaren. sig. Dettatill att yttramer

ovisshet råder i fråga omom
förvärvsvillkor.
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åberopasförvärvOm ett som
grundasregistreringsärendei ett

för-dom ellerpå testamente,
vunnitinterättning ännusom

det pågårkraft, ellerlaga om
ellerhävningrättegång om
denåtergång förvärv avav

angårärendetegendom som
denna,tillbättreeller rättom

tillskjutasärendetskall upp
avgjorts.saken slutligtdess

Är fall sökandens rätti annat
föreläggashantvistig, kan att

vidtalantid väckavissinom
det,han intedomstol. Om gör

förklarasansökanhanskan
upplysningförfallen. En om

föreläggan-iskall indetta tas
det.

§45
Över inskrivningansökanEninskrivnings-samtliga avom

skallluftfartygförvärvskallluftfartygrörande ettärenden ett av
avslåsinskrivningsdomarens omgenom

40 § intebestämmelsen idagbok.förasförsorg
iakttagits,har

luftfartygansökan ettavser
luftfartygs-iinförtinte ärsom

samtidigtdeteller,registret om
registre-ansökanin omenges

åtgärd intesådandär,ring
beviljas,

sittstyrkersökanden inte
förvärv,

inte ärrättfångesmannens
luftfartygsregistretinskriven i

skrivashade kunnatdenfastän
förvärvsökandensochdärin

för-exekutivpågrundasinte
säljning,

överlåtelsenåberopadeden
överlåta-medstridstår i moten

förvärvsvillkorpå grund avren
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gällande inskränkning i hans
förfoga luftfartygeträtt överatt

och överlätarens åtkomst inte
inskriven överlåtelsennärvar

ägde eller, så fallet,rum om var
villkoret infört luftfartygs-iär
registret eller förs detin i sam-

inskrivningsdagma som an-
sökan görs,

luftfartyget överlåtarenav
tidigare har överlåtits till någon

och överlåtarens åtkomstannan
inte inskriven sökandensnärvar
förvärv ägde eller sårum om

fallet, inskrivning söksvar sam-
inskrivningsdag för det tidi-ma
förvärvet,gare
luftfartyget blivit före-har

mål för kvarstod eller betal-
till säkerhet förningssäkring ett

anspråk överlåtaren och ettmot
ärende anteckningrörsom om
åtgärden har tagits senastupp
på den inskrivningsdag då an-

överlåtarensökan eller hargörs
försatts konkurs före utgångeni

den inskrivningsdagen,av
luftfartyget har sålts exe-

kutivt till någon än sö-annan
kanden,

förvärvet har skett genom
sådan gåva mellan makaren

har enligtinte registreratssom
äktenskapsbalken, eller16 kap.

uppenbart för-10. det är att
något skälvärvet ärannatav

ogiltigt eller inte kan göras
gällande.

Första stycket 5-7 inteutgör
för-hinder inskrivningmot av

inskrivning villkor-värv, om av
har bevil-lig äganderätt redan

förvärv.på grundjats av samma
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dansökan enligt 2 2En
inskrivningeller 2 § attom ene

avföras skall avslåsskall om
harbestämmelsen i 40§ inte

eller det inte visasiakttagits om
åter ellerförvärvet gåttatt

upphört.rättigheten

46
inskrivningansökaninskrivningsärende EnNär rö- avom

nyttjande-optionsrätt ellerluftfartyg förekommer,rande enen
avslåsluftfartyg skalltillanskajfe inskrivningsdomaren rätt ett

luftfartsverketfrånskyndsamt om
bestämmelsen i 40§ intevad luftfartygsregistretbevis om

har iakttagits,betydelse förinnehåller av
luftfartygansökanbehandling.ärendets ettavser

luftfartygs-infört iinte ärsom
samtidigtdeteller,registret om
registre-ansökanin omges en

åtgärdsådan intedär,ring
beviljas,

styrker sittsökanden inte
förvärv rättigheten,av

inskri-upplåtaren inte är
luftfartygsre-iägareven som

detförs in igistret eller samma
ansökaninskrivningsdag som

görs,
strid medupplåtelsen står i
gällandeupplåtarenmoten

hansinskränkning i rätt att
ochluftfartygetförfoga över

införd luft-iinskränkningen är
förs deteller in ifartygsregistret

inskrivningsdag somsamma
ansökan görs,

före-blivitluftfartyget har
betal-ellerför kvarstadmål

säkerhet förtillningssäkring ett
ochupplåtarenanspråk ettmot

5 1986:168.Senaste lydelse
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ärende anteckningrörsom om
åtgärden har tagits senastupp
på den inskrivningsdag då an-

eller upplåtarensökan hargörs
föreförsatts i konkurs utgången

inskrivningsdagen,den ellerav
luftfartyget före upplåtelsen

upplåtarenfrångått på grund av
exekutiv försäljning,

det uppenbartär att upp-
låtelsen grund ärav annan
ogiltig eller rättighetenatt upp-
hört eller skäl inte kanannatav

gällande.göras

ansökan inteckningHandlingar i inskrivnings- En om
ärenden rörande lufifartyg skola skall avslås om

det på fordringshandlingensammanföras i akter.
eller finns sådant bevittnatsökande inteHar ettannan

uppgift eller medgivande ilämnat avgivit 5som avses
förklaring betydelse för någon söker inteckningären-av

förvärva-dets eller har särskild dagprövning, samma som en ny
ansöker inskrivning sittutredning ärendet funnits nöd-i om avre

antecknats förvärv, eller därefter, och denskall vad däromig,
förvärvaren förbunditakten och bestyrkas inteiupptagas nye

luftfartyget intecknaslåtainskrivningsdomaren. sig attav
på grund tidigare ägaresav

eller medmedgivande ärannars
honom lika förbunden,

luftfartyget har blivit före-
mål för kvarstad, betalnings-

ochsäkring eller utmätning ett
anteckningärende rörsom om

åtgärden har tagits senastupp
inskrivningsdag då in-på den

frågateckningen söks, inte iom
kvarstad ansökan har med-om

gettsavkronofogdemyndigheten,
eller

den medgett inteck-som
fleraeller detningen, när är

medgett den, någon demsom av
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ansökankonkursförsatt i närär
ellerinteckning görs, ettom

egendomsavträdebeslut om
dagmeddelas som an-samma

sökan görs.

fin-registermyndighetenOminskrivningsdomarensOm
luftfartygs-införing iåtgärd,beslut eller att ensom nerannan

uppenbarinnehållerregistretanledningvidtagits med enav an-
myndig-till följdoriktighetinskrivningsdomaren,hossökan av

skriv-eller någonhetensbevis,beskedmeddelas annansgenom
förbiseendeliknandefel ellergrund förden tilltecknas åsom

Dettainföringenskallåberopade hand- rättas.ansökningen
frågaockså igällerdetskall angivaBevisetlingen. upp-om en

tillregistretoriktighet ienbarinskrivningsboken, variirum
rättelsetekniskt fel Kanföljdverkställts. Bevisinskrivningen av .

ellerförtill förfångblireservde- ägareinteckning iangående
detskallrättighetshavareerinraninnehållaskalllar annanom
be-företrädet mellaninbördesstadgas.§vadi 15

efterbestämmasrörda förvärvbeslutet,Innefattar att an-
Tillfälleskäligt.vadsökandenskall ärbifallits, attsökan som

deskall lämnassigiombud parterhanseller yttragenast re-
kända,deberörs, ärunderrättaskommenderat brev omsom

imyndighetdenbeslutet.förskälen samt avsessomom
beslutMeddelas inte53enligtinteckningshavareNär

ärendetdagstadgarsärskilt tasvad därom är somsamma
anteckningskallinskrivningsdomarenför omenupp,upp-

ärendet i registret.förinteckningshandlingen görasvisar
skall med-rättelseBesluttill detsamtyckelämna att omatt

införing i registret.delasavföresluftfartygetintecknade genom
anteck-skallför beslutetSkäletskallluftfartygsregistret,ur

akten. Idagboken eller iidelsinskrivningsdomaren ut- nas
handlingellerför bevisställetuppvi-särskilt bevisfärda om

medenlighetutfärdats ihardärmedändamåletochsandet som
skallinföringen,den tidigareåsådant bevistecknadels ock en

utfärdas.handlingsådaninteckningshandlingen. ny
skallhandlingentidigareDen

ochobrukbaråterkrävas, göras
behållasavregisterrnyndigheten.

handlingenhar ärDen som
för dettadenskyldig inatt ge

föreläggandeändamål. I attett
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fullgöra sådan skyldighet fåren
vite sättas ut.

beslutEtt rättelse fårom
överklagas den myndig-även av
het i 53som avses

Bifalles ansökan medde- Registermyndighetens beslut iom
lande inteckning inskrivningsärende fåreller över-ettav om

åtgärd beträjfande klagas hos allmän förvaltnings-in-annan
teckning, varde enlighet domstol.i där-

inskrivning Prövningstillståndmed gjord i inskriv- krävs vid
ningsboken. Bifalles ansök- överklagande till kammarrätten.

skall inskrivas Ett överklagande beslutningen, i boken ettav
allenast ärendet uppskjutits finns infört registret skalliatt som
eller ansökningen förklarats antecknas där. slutligtNäratt ett
vilande eller avslagits; anteck- beslut med anledning ettav
ning skälen för beslutet överklagande har vunnit lagaom

i akten. kraft, skall beslutets innehållupptages
antecknas.

50
Sökes inteckning i luftfartyg Om domstol efter överkla-en

och varder ansökningen gande ändrar beslutettav genom
inskrivningsdomaren vilket ansökan beviljandegenast av- en om
slagen beslut vinner inteckning helt eller delvisgenom som av
laga kraft, sådanbeviljas in- har avslagits, skall sökanden
teckning eller inträjfar förhål- på den inskrivningsdagsenast

medför lufifartyglande, infaller efter måna-nästatt tresom som
icke längre besväras inteck- der från beslutetdet attav om

eller beröres ansökan ändringen laga kraftning visaav vann
därom, skall inskrivningsdoma- detta beslut hos register-upp

ofördröjligen meddela luft- myndigheten. Gör han inte det,ren
fartsverket detta. Samma lag gäller inteckning bevil-en som

det antecknas talan jas på grund beslutetnär attvare, av som om
§ första stycket den hade sökts först på den dagi 40som avses

blivit väckt eller slutligen förbeslutet uppvisas register-av-
gjord. myndigheten.

6 Senaste lydelse 1986:168.
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för vissaOm överklagande Statens rätts-ansvar
förluster m.m.

51
beslut Kommer till följd 2 ochInskrivningsdomarens av g

2i §§ förvärv, optionsrättdenna lag får överklagasenligt ett en
eller nyttjanderätt gällahovrätten. Skrivelsen skallhos atten

den ellerinskrivningsdomaren.till rätte ägarenin motmotges
förmån rådig-någon tilltillämpasVid överklagande i vars en

gäller enligt dehetsinskränkningbestämmelsernaövrigt i rätte-
tillparagraferna, har denneöverklagandegångsbalken rättom

för-för sinersättningbeslut.tingsrätts statenavav
Överklagandet på grund förvärvet ellerlustsådanasamt av

upplåtelsen.beslut inskrivningsdomarensom
någon lider förlust tillOmeller domstol meddelar med

luft-följd tekniskt fel ianledning överklagandet ettavav
fartygsregistret vid användningskall antecknas inskrivnings-i

databehandlingautomatiskboken. av
hoseller i anordning somen

eller någonregistermyndigheten
statlig myndighet är an-annan

till har hansluten registret, rätt
till ersättning staten.av

med-den skadelidandeHar
till förlustenverkat attgenom

anledning underlåtaskäligutan
åtgärder för bevaravidta attatt

eller har han påsin rätt annat
medverkat till förlustensätt

vållande, skallegetgenom er-
efter vadsättningen ärsom

helt fallaskäligt ned ellersättas
bort.

52
till följd beslutdomstol efter överkla- KommerOm ettaven

ärende rättelseigande ändrar beslut ettett enomgenom
förlust drabbabeviljandevilket ansökan rättsägareatt enen om

har hani 48inteckning helt eller delvis rättavsessomav

7 1994:1039.Senaste lydelse
3 lydelse 1994:1039.Senaste

45



Författningsförslag SOU 1997:122

har avslagits, skall sökanden till ersättning Ersätt-staten.av
på den inskrivningsdag ning betalas dock inte densenast om

infaller efter måna- skadelidandenäst med hänsyn tilltresom
der från det beslutet felets beskaffenhet eller andraatt om
ändringen laga kraft visa omständigheter bort insevann att ett

detta beslut hos inskriv- fel förekommit.upp
ningsdomaren. Gör han inte
det, gäller inteckningen som
beviljas på grund beslutetav

den hade sökts först påsom om
den dag beslutet uppvisas för
inskrivningsdomaren.

Om tillämpningsföreskrifter

53
föreskrifterNärmare in- Staten företräds i ärendeettom

skrivningsboken, dagboken och ersättning enligt 51 ellerom
akter angående tillämp- 52§ den myndighetsamt av som
ningen i övrigt denna lag regeringen bestämmer.av
meddelas regeringen.av

54 §
Vill den parti målär ettsom

beståndet tillrättom av en
luftfartyg kräva ersättning enligt
51 han förlorar målet,om
skall han antingen till gemen-

handläggning med måletsam
väcka talan sittmot staten om
ersättningskrav eller skriftligen
underrätta den myndighet som

i 53 § rättegången.avses om
förberedelsenOm målet hari

avslutats någon ersätt-utan att
ningstalan väckts eller under-
rättelse lämnats förstaenligt
stycket, skall domstolen före-
lägga vidtaparten att en av

9 Senaste lydelse 1986:168.
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tid.vissinomåtgärderna en
ersättnings-tideniakttas inte är
upplysningföjallet. Enkravet

föreläg-iskall indetta tasom
gandet.

§55
ellerenligt 51denHar som

ersättningberättigad till§52 är
krävahaft rätt attstatenav

någonbeloppet somannanav
in iträderskadestånd, staten

denne.rätten mot
52 §ellerenligt 51Ersättning

domstols dompå grund av en
hardomensedanbetalas ut

kraft.lagavunnit

Underrättelseskyldighet

56 §
ellerhävningtalanVäcks om

förvärvåtergång ettett avav
tillbättreeller rättluftfartyg om

iellerfartygsådantett annars
inskrivningangårfråga somen
skallluftfartygsregistret, rätteni

registermyn-underrättagenast
skall,Underrättelsendigheten.

uppgiftutöver parterna,om
uppgiftersådanainnehålla om

identifie-kandetluftfartyget att
registret.iras

beslut islutligtellerdomNär
kraft,lagavunnitmålet har

sända domenskall rätten genast
registermyndig-tillbesluteteller

heten.

47



Författningsförslag sou 1997:122

Denna lag träder i kraft den juli1 1998.
2. Den vid lagensikraftträdande under de föregåendenärmastsom tre
åren varit antecknad i luftfartygsregistret tillägare luftfartygettsom
skall skrivas in med verkan frånägare ikraftträdandet. Densom som

antecknadär i luftfartygsregistretägare skall sedan ärannars som ett
förflutit frän ikraftträdandet skrivas in inteägare, dessförin-som om

inskrivning sökts förvärv fartyget eller talan väcktsettnan ny av av
bättre därtill.rättom

Ansöker någon inskrivning äganderätt till luftfartygom ett utanav
fängesmannens inskriven,rätt skallatt är ansökan bifallas hinderutan

därav, sökanden kan härleda sin från denrätt antecknadom som var
i luftfartygsregistretägare år före lagens ikraftträdande.som tre

Ansöker någon inskrivning förvärv luftfartyg,om ettav av som
skett före ikraftträdandet, och vid ikraftträdandet inte införtsom var
i luftfartygsregistret, och kan han inte styrka sin han denrätt görmen
sannolik, skall han antecknas i registret Sedanägare. ärettsom
förflutit från det anteckningen gjordes skall han skrivas in ägare,som

inte dessförinnan inskrivning sökts äganderätt till fartygetom ny av
eller talan väckts bättre därtill.rättom

En anmälan förvärv luftfartyg enligt äldre bestämmelserett ettav av
vilken inte medfört förvärvaren före ikraftträdandetatt antecknats i
luftfartygsregistret till fartyget,ägare förstasom anses som en
inskrivningsdagen därefter gjord ansökan inskrivning förvärvet.om av
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itill ändring i 1955:229Förslag lag lagen3 om
konventionSveriges tillträde till 1948 årsanledning av

tillinternationellt luftfartygerkännanderörande rättav

1955:229 i anledningföreskrivs i fråga lagenHärigenom avom
konvention rörande internationellttill 1948 årsSveriges tillträde

skall ha följande lydelse.till luftfartyg 6-8erkännande rätt attav

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

ske exekutivNär det skallexekutiv försäljningNär enav
luftfartyg,luftfartyg elleri § omnämnda försäljning4 ettav

reservdelarfartyg eller sådanareservdelar till sådant somav
den begärtden i 4skall åligger det äräga somavsesrum,

försäljningen skyldig införsäljningenpåkallat attatt gesom
gravationsbevis rörandevederbörandeingiva ettett av

behörigegendomen, utfärdatden där fartygetmyndighet i stat av
det land där luft-utfärdat myndighet iregistreratär grava-

ochegendomen fartyget registrerat,angåendetionsbevis är en
beviset.bestyrkt översättningstyrkt översättningjämte avav

luft-det frågadå fråga Närbeviset är ärävensom ettatt, om
för-den begärtmånad fartygluftfartyg, ärsenast somenom

skyldigsäljningenlåta kungöraauktionen ävenföre att
månad före auktionenregistreringsor-försäljningen senast en

försäljningenlåta kungöragällande lag.enligt därten
enligt därregistreringsortenunder-skalltidInom samma

gällande lag.ordningrättelse i den ärsom
under-frågaiföreskriven om

tillsändasborgenärrättelse till
i fartygetvarjeinnehavaren av

skallrättighet,inskriven som
lag.enligt dennaerkännas

ochde fordringarUtöver
skolakostnader som annars

sakägarförteckningiupptagas
exekutiv försäljningvid av

reservdelar skallluftfartyg eller
förteckningeni upptagas annan

1971:501.Senaste lydelse
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skall erkännasrättighet som
Beträffandeenligt denna lag.

vidställningsådan rättighets
försäljning i övrigtexekutiv äger

beträffandevad gällersom
egendomrättighet fasti som

motsvarandeexekutivtsäljes
tillämpning.

7§
luftfartyginskri- BesvärasBesväras luftfartyg ett av enav

enligtinskriven rättighet,rättighet, enligt denna somven som
här ilag skall erkännaslag skall här i riket, dennaerkännas

fartyget föraslandet, får intemå fartyget överföras till det
luftfartygs-till det svenskasvenska luftfartygsregistret, med över

innehavarenintemindre innehavaren rättig- registret, omav
rättigheten har medgettheten medgivit fartyget här attatt av

registreras. här.fartyget registreras
Överföres till detfartyget till det fartygetFörs över

luftfartygsregistret, luftfartygsregistret, harsvenska svenskaäge
rättighetens innehavare den rättighetens innehavare rätt att
inskriven i inskri för i luftfartygs-få den inskriven
luftfartyg, såframt den registret.är av
sådan beskajfenhet, denatt
enligt lagen inskrivning avom

till luftfartyg kan inskrivasrätt
såsom inteckning.

påá Söks inskrivningenSökes inskrivningen senastsenast
infallerinfaller inskrivningsdagden inskrivningsdag den somsom

månader från detfrån det efterefter månadernäst näst tretre
iregistrerades härfartyget registrerades här i riket, fartyget

medmed gäller rättighetengälle rättigheten landet,samma
denåtnjöt i förmånsrättfönnånsrätt den somsammasom

fartyget sisti det land därfartyget sist hadeden därstat var
huruvida FråganFråga registrerat.registrerat. omvar

tillkommit tillkommitlagligen rättigheten lagligenrättigheten
i det landden enligt lagenienligt lagen prövasprövas stat

vidregistreratregistrerat vid där fartygetfartygetdär varvar
för rättighetens tillkomst.tillkomst. tidenför rättighetenstiden
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åligger luftfartsverketDet att,
luftfartyg isa snart som avses

till inskriv-§ blivit registrerat,7
översända bevisningsdomaren

och deregistreringen omom
Inskriv-rättigheterna.inskrivna

skall aningsdomaren nästa
rättig-inskrivningsdag anmärka

inskrivningsboken.heterna i
anspråkborgenärsanspråk på HarborgenärsHar en

den tidden § luftpanträtt, inomluftpanträtt blivit inom i 5 som
andra stycket,tiden i 5 §andra stycket angivna an-anges

inskrivningsboken ivederbörande tecknats iin-antecknat i
regi-land där fartygetöverföres detskrivningsbok och var

tillförs fartygetochriket förda övertill det här ifartyget strerat
luftfartygsregistretluft- det svenskaskallluftfartygsregistret,

anteckningmotsvarandeskallsa registreringfartsverket snart
där.däromöversända bevisskett göras

tillanteckningen in-samt om
harvilkenskrivningsdomaren,

inskrivningsdagá göranästaatt
anteckning i in-motsvarande

skrivningsboken.

juli 1998.kraft denträder i llagDenna

2 1971:501.Senaste lydelse
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till ändring iFörslag lag 1922:382 angåendelagenom
ansvarighet i följdför skada luftfartav

föreskrivs fråga angåendeHärigenom i lagen 1922:382om
för i följd luftfart följandeansvarighet skada 3 § skall haattav a

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§3 a
luftfartyg innehas grund kreditköp med förbehållNär ett av om

âtertaganderätt, ansvarig enligt denna lag.köparenär
luftfarty med nyttj anderättshavarenNär innehas nyttj anderätt, ärett g

för ansvarig,i stället ägaren om
och nyttj anderättshavaren har träffat avtalägaren att ansvaretom

skall vila nyttjanderättshavaren,
nyttjanderätten bestämd tid minst år,2. ettavser en om

skaffanyttjanderättshavaren enligt avtalet har förare ellerrätt att
förvärvssyfte,befälhavare eller använda fartyget för luftfart i ochatt

anteckning nyttjande- skrivits4. 4. nyttjanderätten harom
har gjorts i luftfartygs- enligt lagen 1955:227inrätten om

registret. lufçfartyginskrivning tillrättav
eller anteckning nyttjande-om

har gjorts i luftfartygs-rätten
registret.

kraft juli 1998.Denna lag träder i den 1

1986:167.Senaste lydelse
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utsökningsbalkenändring itill lagFörslag5 om

utsökningsbalkeni frågaföreskrivsHärigenom om
6 §§ skall hakap. 3 och2 1430 11 kap.4 kap.dels att

lydelse,följande
3kap. 2 ochparagrafer, llinföras tvåskalldels detatt aanya

följande lydelse.med

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande
4 kap.

beslutet,och medmedför förmånsrätt iUtmätning annatom
13eller 7 kap.fjärde stycketandra ellerföljer av

landethär iUtmätningregi-här i riketUtmätning avav
luftfartyg,ellerskeppluftfartyg, registreratellerskeppstrerat

så-reservdelar tillså- intecknadereservdelar tillintecknade
fastellerdant luftfartygfastluftfartyg ellerdant egen-egen-

förmånsrättmedför inteförmånsrätt dommedfördom
anteck-angåendeförrän ärendeanteck-angåendeärendeförrän

utmätningenningutmätningenning tastas uppomuppom
påUpptasinskrivningsdag.påUpptasinskrivningsdag.

inskrivningsdag äninskrivningsdag än mersammamersamma
skall denärende,sådantskall denärende,sådant ettett

först haskeddeutmätningförst haskeddeutmätning somsom
landethär iföreträde. Omriket regi-här iföreträde. Om

luftfartygellerskeppluftfartyg registreratellerskeppstrerat
blirhärhar utmättblir utmättshärhar utmättutmätts somsom

innan det harlandiinnan det harfrämmandei annatettstat
kronofogde-handtagitskronofogde-handtagits om avom av

skall denmyndigheten, rättskall denmyndigheten, rätt somsom
förradenvunnitsförra hardenvunnitshar genomgenom

gällautmätningen panträtt.utmätningen gälla panträtt. somsom
egendomfastUtmätningegendomfastUtmätning avav

landet registreratframför rättig- eller här imedför företräde
företrädemedförärende luftfartygegendomen,ihet om

egendomen,rättighet ianteckning framförangående ut-om
anteckningangåendeden ärendemätningen senasttas upp om

utmätningendå inskrivninginskrivningsdag senasttas uppom
söks.rättighetenav

1992:1311.Senaste lydelse
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på den inskrivningsdag då in-
skrivning rättigheten söks.av

Utmätning rättighet registrerad enligtär aktiekontolagenav en som
1989:827 medför förrnånsrätt registrering utmätningengenom av
enligt den lagen. Utmäts rättighet förvaltas enligt 8 kap. ien som
sistnänmda lag inträder förmånsrätten i stället underrättelse tillgenom
förvaltaren utmätningen. Detsamma gäller utmätningenom om avser

i rättighetpanträtt förvaltas enligt sistnämnda kap.en en som

kap.11
2 §

Vad sjöpanträttsägs i 10 kap. 7 och 10 skall i ställetsom om
gälla luftpanträtt.

Kungörandet auktion enligt Kungörandet auktion enligtav av
10 kap. 6 § skall ske minst 10 kap. 6 § skall ske minstsex sex
veckor i förväg. Underrättelser veckor i förväg. Underrättelser
enligt 10 kap. 7 §skall sändas i enligt 10 kap. §7 skall sändas i
rekommenderade brev minst rekommenderade brev minsten en
månad före auktionen. Innehål- månad före auktionen. Innehål-
ler inskrivningsboken uppgift ler luftfartygsregistret uppgift

adress, skall den användas. adress, skall den användas.om om
Vad i 10 kap. 8sägs § tillämpligtär bestämmelseäven inärsom

andra stycket har åsidosatts.

2a§
Vad innehavaresägssom om
fordran 10 kap. 6 och 9 §§av

skall gälla innehavareäven av
rättighet bör iakttas vidsom
auktionen. Vad i 10sägssom
kap. 7 § underrättelser skallom

gälla kändaäven innehavare av
rättigheter bör iakttagas vidsom
auktionen.

I sakägarförteckningen upptas
förutom vad i 10som anges
kap. 10 § nyttjanderättäven
eller optionsrätt inskri-ärsom

eller för vilken inskrivningven
sökts.

I stället för vad före-som
skrivs i 10 kap. första11 § och
tredje stycket skall 12 kap. 26 §
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till-styckettredjeochförsta
Rättighetlämpas. utanupptas
beloppnågotatt anges.

3a§
optionsrättochNyttjanderätt

förbe-särskiltskyddadeär utan
bättreharrättighetenhåll om

exekutionsfordringen.änrätt
sakägarförteckningenOm

interättighet somupptar en
skyddadstycket ärförstaenligt

skallförbehåll,särskiltutan
förstluftjfartyget utanutropas

be-rättighetensförbehåll om
sådantmeddärefterochstånd

vid detUppnåsförbehåll. sena-
ford-täckerbudutropet somre

rättig-änmed bättre rättringar
täckaellerheten attutansom,
ellerhögtlikadem, är som

före-detvidbudethögre än
vid detbudethargående utropet

företräde. Attutropetsenare
täcks utgörinteägarhypotek

medbudhinderinte attmot
godtas.rättighetenfärförbehåll

sakägarförteckningenUpptar
rättighetersådanafleraellertvå

skallstycket,andraiavsessom
först utanutluftfartyget ropas

rättig-någonförförbehåll av
förbe-meddärefterochheterna
rättig-denförendastförsthåll

efterochbästa rättharhet som
rättigheterantalökathand för

ordning.inbördesderasenligt
rättig-fleraskyddarbudEtt som

harbudheter annatän ett
detdetta,framförföreträde om

täckningtillleder sämreinte av
änbättre rättharfordran som

rättigheterna.någon av
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När bud förbehållmed förett
rättighet inte täcker fordring-en
med bättre kanrätt, rättig-ar

hetshavaren skydda sin rättighet
betala skillnadenattgenom

mellan det budet och bud utan
förbehåll för rättigheten eller sä

del skillnaden be-stor av som
hövs för täcka fordringaratt
med bättre rätt.

Om rättighetshavaren i fall
i tredje stycket ärsom avses

villig betala enligt vadatt som
i fjärdesägs stycket detmen

sålunda erbjudna beloppet, till
följd flera tillskott behövs,attav
inte eller föreningi medensamt

tillskott bjudsannat ärsom
tillräckligt för hans rättighetatt
skall skyddas, skall luftfartyget

med förbehåll förutropas
rättigheten och den eller de
rättigheter skyddadeärsom

tidigare bud ochgenom annat
tillskott bjuds.som

Om borgenär fordranen vars
inte har blivit täckt ettgenom
visst bud godtar budet, skall

fordringen vid tillämpningen av
andra-femte stycket täckt.anses

Om rättighetshavare ien
stället för betala ställeratt
säkerhet, skall det gälla.

14 kap.

Har exekutiv försäljning Har exekutiv försäljningav av
registrerat skepp vunnit laga registrerat skepp eller registre-
kraft och köpeskillingen erlagts luftfartyg vunnit laga kraftrat
skall, gäldenären och köpeskillingenrätt betalatsom var

köparens förvärvägare, dock skall, gäldenären inteom var
gälla, såvida gäldenärens åt- köparensrätt förvärvägare,

dock gälla, såvida gäldenärens
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inskriven för-försälj- åtkomstinskrivenkomst närnär varvar
säljningen ägdeägdeningen rum.rum.

laga kraft ochfast egendom har vunnitexekutiv försäljningNär av
åberopar förvärvhar denköpeskillingen har erlagts, annat avsom

någon hans företrädare förlorat sinfrån gäldenären elleregendomen
Även någonåberopar gäldenärens ellerdenköparen.rätt attmot som

gälldeogiltig eller skälföreträdares åtkomsthans annat motvar av
beviljadlagfartförlorat sin köparen,har rättägarenrätte mot varom

exekutiva försäljningen ägdegäldenären denför när rum.

6§
3§tredje enligtenligt 3§ HartredjeHar manman

förlorat sinförsta stycketförlorat sin rättförsta stycket rätt
landet registrerat skepptill här iregistrerat skepp,till här i riket

lufzjfartyg, han berättigadberättigad till ersättning ellerhan ärär
enligtbestäm- till ersättningenligt statenstaten samma avav
gällersådan bestämmelsergällermelser när somsammasom

utgåersättning skallutgå med sådanersättning skall näran-
anledninghar medledning ägarensrättägarens attatt avav

förloradfrivillig har gåttförloradgått rätt genomgenom
frivillig försäljning. Motsvaran-Motsvarande gäller,försäljning.

tredje enligtandra gäller,tredje enligt 3 § de närnär manman
andrahar andra stycketandra meningen 3§stycket me-

tillförlorat sintill fast ningen harförlorat sin rätträtt egen-
fast egendom.dom.

iinträderenligt första stycket,utgivit ersättningHar statenstaten
enligt 5tredje rättmannens

juli 1998.kraft denträder i 1Denna lag
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till6 Förslag lag ändring i 1936:83lagen angåendeom
vissa utfästelser gåvaom

föreskrivsHärigenom i fråga lagen 1936:83 angående vissaom
utfästelser gåva skall2 § ha följande lydelse.attom

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

Är skuldebrev eller Har skuldebrevettgenom genom
annorledes gåva utfäst i eller på gåva blivitsättannatpen- en
ningar eller lösören, gälle den utfäst i eller lösöre,pengar

såsom fullbordad med mindre gäller den inte såsom fullbordad
det utfäst kommit i med mindre det utfästär ärsom som
gåvotagarens besittning. fråga kommit gåvotagarensI i besitt-

ning. fråga skepp,skepp eller skeppsbygge I skepps-om om
gäller i stället gåva bygge eller luftfartyg gäller iäratt att

såsom fullbordad, med stället gåva inte äratt attanse en
mindre inskrivning för förvärvet såsom fullbordad, medanse
sökts enligt mindre inskrivning för förvärvetvad stadgassom
därom i sjölagen 1994:1009. sökts enligt vad detta ärom
Har skuldebrev eller särskilt stadgar. Harett ettgenom genom
på gåva utfästs i skuldebrev ellersätt sättannat annaten en en
rättighet registreras enligt gåva utfästs i rättighetsom en som
aktiekontolagen 1989:827, registreras enligt aktiekontola-
eller lagen 1991:195 1989:827, eller lagenom pen- gen
ningmarknadskonton, fullbordas 1991 195 penningmark-om:
gåvan fullbordasrättigheten nadskonton, gåvanattgenom

för gåvotagaren rättighetenregistreras registrerasattgenom
förenligt bestämmelserna i de gåvotagaren enligt bestäm-

lagarna eller, rättigheten melserna i de lagarna eller,om om
förvaltas enligt aktiekon- förvaltas enligt8 kap. rättigheten
tolagen eller 3 kap. andra kap. aktiekontolagen eller1 § 8

penningmark- andra stycket lagenstycket lagen 3 kap. 1 §om
förvalta- penningmarknadskonton,nadskonton, attgenom om

underrättas utfästelsen. förvaltaren under-attren om genom
utfästelsen.rättas om

lag i kraft den juliDenna träder 1 1998.

Senaste 1994:1013.lydelse
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i 1984:404till ändring lagenFörslag lag7 omom
inskrivningsmyndighetervidstämpelskatt

stämpelskattföreskrivs i fråga lagen 1984:404Härigenom omom
skall ha följande lydelse.inskrivningsmyndigheter 3 §vid att

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§3

beskattningsmyndighet.Inskrivningsmyndigheten är
inskrivningsmyndighetinskrivningsmyndighet MedMed

också de iockså den i i denna lagi denna lag avsesavses
sjö1agen1994:1009sjölagen 1994:1009 kap. 2 §kap. 2 § l1

luflfartslagenoch 2 kap. 1 §registermyndigheten.angivna
angivna register-1957:297

myndigheterna.

kraft juli 1998.träder i den 1lagDenna

1994:1026.Senaste lydelse
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1997:122SOU

uppdragUtredningens1

särskildregeringentillkallademaj 19969denbeslutGenom en
gällandeuppgift översynmed göra1996:04utredare K att aven

förslag tillutarbetaområde ochluftfartensciviladenförfattningar
Under hösten1996:32.dir.behövsförfattningsregleringden som

utredningenochochsärskild utredareförordnades experter1996 en
Utredningenår.novemberden 20sammanträdeförstahöll sitt samma

Lufträttsutredningen.då namnetantog
i börjanutredningenregeringenbeslutade19976 att avDen mars
verkansakrättsligfrågansärredovisaskulle1997september avom

hararbeteför dettadirektivsärskildaNågraluftfartyg.registrering av
arbeteutredningensförunderlagemellertidharDetlämnats.inte som

utarbetadfebruari 199719regeringskansliet deninomöverlämnats en
uppdragetRedovisningfrågan.rättsläget iangåendepromemoria av

delbetänkande.förevarandeisker
går bl.a.betänkandetfram iläggs utförfattningsförslagDe som

kommerarbeteUtredningensluftfartslag.ârs1957ändringar i
luftfartslag.utarbetandetsiktefortsättningsvis en nyatt ta av

iårs lag1957föreslås i ettändringardedärförAvsikten är att som nu
luftfartslag.helttillöverförasskallnästa steg nyen
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tidigare2 Gällande ochrätt

utredningsförslag

Inledning1

detta kapitel översiktlig beskrivning gällande bestämmelserI ges en av
registrering luftfartyg, nationalitet och märkningrörande dess samtav

till luftfartyg. Sådana bestämmelser återfinns i flera olikarätt
utredningsförslag iförfattningar. Dessutom behandlas tidigare ämnet.

2.2 Gällande bestämmelser

1957:2972.2.1 Luftfartslagen

kap. lufzfartslagen2

luftfartslagen ñmis bestämmelser registrering2 kap. LLI avom
går tillbakaluftfartyg, dess nationalitet och märkning. Dessa regler

civil luftfartkonventionen angående internationellartiklarna 17-21 i
Nationality ochbilaga AircraftChicagokonventionen 7samt -

Marks till denna konvention.Registration -
ochrörande luftfartyg. tillsynSverige finns två förteckningar FörI

enligt 2 kap.ändamål finns luftfartygsregistret, vilketandra offentliga
vidprivaträttsliga syften finnsförs Luftfartsverket. För§ LL1 av

vilken kan skrivas ininskrivningsbok iStockholms tingsrätt en
ochinteckning luftfartyg avsnitt 2.2.4 2.2.5.i se

i förordningenluftfartygsregistret finnsbestämmelserNärmare om
med hjälpRegistret förs1986:172 luftfartygsregistret avm.m.om

tvåLuftfartsverketdatabehandling. Varje årautomatisk utger
luftfartygsregistret fem supplement.kompletta utdrag samtur

registreraföreligger ingen skyldighet låtaEnligt luftfartslagen ettatt
registreringsrättbygger således påluftfartyg. nuvarandeDet systemet

förutsätter emeller-registreringsplikt. Luftfart här i landetoch inte på
följerutomlands; detnormalt fartyget registrerat, här ellertid äratt

svenskägda,övervägande flertaletkap. och 2 §§ LL. Det1 lav
Vidare måstetorde därför registrerade.luftvärdiga luftfartyg ettvara
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luftfartyg enligt Chicagokonventionen registrerat för attvara
användas till internationell luftfart.

I 2 kap. 2 § LL regleras vilka fårägare registrera sitt luftfartygsom
i Sverige. Registrering får ske bara luftfartyg svenskaägsettom av

svensk kommun eller landstingskommun,staten, medborgare i landett
inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrâdet EES eller dödsboav
efter sådan eller bolag, förening, samfällighet elleren person, av
stiftelse har svensk nationalitet eller har sitt i landsätesom ett som
omfattas avtalet EES. Luftfartsverket får emellertid medgeav om att
luftfartyg får registreras i Sverige dessaäven krav inte ärom upp-
fyllda. Sådant medgivande får bara lämnas luftfartyget i regelom
används med utgångspunkt i Sverige. Det enligt 2 kap.är 3 § LL
förbjudet i Sverige registrera luftfartyg, redanatt registreratärsom
utomlands, med mindre fartyget avförs det främmande registret.ur
Denna bestämmelse bygger artikel 18 i Chicagokonventionen,
enligt vilken det förbjudet med dubbelär registrering. Till förut-
sättningarna för registrering här i landet hör enligt 2 kap. 4 § LL att
luftfartyget skall ha luftvärdighetsbevis och, huvudregel,som
miljövärdighetsbevis.

I 2 kap. 5§ LL finns vissa grundläggande regler rörande an-
sökningar registrering luftfartyg. Närmare föreskrifterom av om en
ansöknings innehåll finns i förordningen luftfartygsregistretom m.m.
Bestämmelser luftfartyg skallnär avregistreras återfinns i 2ettom
kap. 8 § LL. Avregistrering luftfartyg intecknat fårärettav som
enligt 9 § ske endast inteckningshavaren har medgett det.om

Regler innehavsanteckning i luftfartygsregistret finns i 2 kap.om
10§ LL. Enligt första stycket skall innehavet registreratettav
luftfartyg köpts kredit förbehållmed âtertaganderättsom om
antecknas i luftfartygsregistret. De träffar avtal sådant köpettsom om
skall anmäla det till Luftfartsverket. Säljaren står kvargenast i
registret antecknad och köparenägare antecknas innehavare.som som
Enligt paragrafens andra stycke kan, någon innehar registreratettom
luftfartyg med nyttjanderätt för obestämd tid eller för bestämd tid om
minst två veckor, anteckning innehavet i luftfartygs-görasen om
registret pä begäran eller nyttjanderättshavaren.ägarenav

Enligt kap.2 § fårll LL luftfartyg har byggts utomlandsett som
för svensk räkning, eller luftfartyg finns utomlands och harett som
övergått till svensk för vissägare, tid antecknas i bihang tillett
luftfartygsregistret förutsättningarna i 2 och 3 §§ uppfyllda.ärom
Denna bestämmelse har praktisk betydelse eftersom det vanligtär att
luftfartyg köps utomlands och behöver flygas till Sverige innan
registrering kan ske i Sverige.
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förteckningEnligt 2 kap. Luftfartsverket föra11 § LL skall ena
svenskanyttjanderättde utländska luftfartyg innehas medöver avsom

medbestämmelse hängerbrukare brukarförteckning. Denna samman
luftfartygutländskai kap. 6 § LL, vilken innebärregeln 1 att som
likställas medskall kunnasvenska brukare i vissa hänseendenhyrs av
möjligt för deavsedd detsvenska luftfartyg. Förteckningen göraär att

utländskatillsynen dessasvenska myndigheterna överöveratt ta
i Chicagokon-enligt artikel 18luftfartyg. Eftersom luftfartygett
förteckningenkanventionen inte registrerat ikan än statmer envara
måste i ställetluftfartyg,utformad registerinte över utanettvara som

fysiskavilka juridiska ellerförteckningutformad övervara som en
nyttjanderätt.luftfartyg medinnehar utländskapersoner som

kap.har enligt 2luftfartygsregistretLuftfartyg registrerade iärsom
utfärdarregistreringenbevissvensk nationalitet. Som12 § LL om

luftfartygregistreringsbevis. EttLuftfartsverket nationalitets- och som
kap. §har enligt 2 14luftfartygsregistreti bihanget tillhar antecknats
bevis påanteckningen gäller. Somså längesvensk nationalitetLL

interimistisktLuftfartsverketutfärdaranteckningen bihangeti ett
registreringsbevis.ochnationalitets-

luftfartyg hasvensktskallförsta stycket LL§Enligt 2 kap. 15 ett
används viddetregistreringsbevisoch närsvenskt nationalitets-

hastycketskall enligt andraluftfartygutländsktluftfart. motsva-Ett
svenskt område.luftfart inomvidregistreringsstatenbevis frånrande

antecknade iellerluftfartygsregistretiinfördaLuftfartyg ärsom
nationali-sinamedmärkta16 § LLkap.enligt 2bihanget skall vara

skallluftfartygUtländskaregistreringsbeteckningar.och varatets-
luftfartvidregistreringsstatenföreskrifterna imedenlighetmärkta i

område.svensktinom

lujijfartslagenkap.11

varitkostnadersärskildaförersättningbärgarlön ochFordran på som
enligt llgodseller ärluftfartygför bevarandetnödvändiga ett avav

medgodsetellerfartygetluftpanträtt imedförenadkap. 3 § LL
bärgarlönen1970:979,förmånsrättslagenförmånsrätt enligt 4 § 1 om

Sverige. Panträt-avslutats iharåtgärdereller ersättningen somavser
6 §kap.Enligt 11uppkomst.fordringensstiftas avtalten utan genom

månaderden inomförutsättningluftpanträtten underbestårLL treatt
och dessutomluftfartyginskrivningsboken förför anteckning ianmäls

eller talanbeloppträffatsöverenskommelse har panträttens omom
väckts i laga ordning.harpanträtten
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Luftfartsförordningen 1986:2.2.2 171

luftfartsförordningen finns vissa kompletterande bestämmelserI om
luftfartygsregistret, nationalitets- och registreringsbeteckning, nationa-

registreringsbevis luftfartyg.litets- och märkningsamt av

2.2.3 Förordningen 1986:172 luftfartygsregistretom
m.m.

förordning innehåller detaljerade föreskrifter registreringDenna om
luftfartygsregistret anteckningar i till detta och ii bihangetsamt om

brukarförteckningen.

inskrivning till2.2.4 Lagen 1955:227 rättavom
luftfartyg

luftfartyg handläggs inskrivnings-Inskrivningsärenden rörande av
formInskrivning förekommer idomare i Stockholms domsaga. av

i svenskasådana luftfartyg införda detinteckning. Endast ärsom
fartyg kan inte bli föremålluftfartygsregistret kan intecknas. Andelar i

till säkerhetkan flera luftfartyg intecknasför inteckningar. Däremot
fordran. inteckning kan också gälla iför och En ägarensen samma

reservdelslager.
inteckning skall fordringshandlingen in tillVid ansökan gesomen

Handlingen skall försedd medinskrivningsmyndigheten. ettvara
införd fartygets iinteckningsmedgivande från den ägareärsom som

beträffande luftfartygPanträttskonstruktionenluftfartygsregistret.
fanns fastighetsrättenskonstruktion tidigareliknar således den som

område.
imeddelats har borgenäreninteckning harNär panträttenen

1970:979 följer detbestämmelser i förmånsrättslagenfartyget. Enligt
inteckningen.förmånsrätt med

innehåller vidare reglertill luftfartyginskrivningLagen rättavom
nedsättning inteckningar, reglerdödande ochutbyte, ägar-omavom

inskrivningsboken.vissa anteckningar ioch bestämmelserhypotek om
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2.2.5 1955:630Kungörelsen med närmare
föreskrifter inskrivningsbok för luftfartyg,om
m.m.

Denna kungörelse innehåller i anslutning till lagen inskrivningom av
till luftfartyg föreskrifter inskriv-bl.a. dagboken,rätt nämnare om

ningsboken och gravationsbevis.

2.2.6 i anledning SverigesLagen 1955:229 av
tillträde till 1948 års konvention rörande

till luftfartyginternationellt erkännande rättav

infördalag huvudsakligen tillämpning på luftfartygDenna äräger som
nationalitetsregister i främmande vilken tillträtt konventioneni stat,

till luftfartyg den s.k.rörande internationellt erkännande rättav
Sverige tillträd-Genevekonventionen eller inskrivningskonventionen.

SÖår 1955 36.de konventionen 1955 nr
innehåller kollisionsnor-Inskrivningskonventionen i huvudsak s.k.

regleras frågan rättigheter i luftfartygkonventionen vilkaI ettmer.
options-skall erkänna. äganderätt,konventionsstaterna Dessa ärsom
liknandemånader och hypotek ellernyttjanderätt på minsträtt, sex

för Varje sådan rättighet skallrättigheter till säkerhet fordran.en
lagen i den där fartygeterkännas den har tillkommit enligt stat varom

in itillkom och rättigheten har skrivitsregistrerat rättighetennär om
rättigheterinskrivningsbok i den där fartyget registrerat. Deärstaten

luftpanträtterna.i luftfartyget efter de s.k.erkänns har bästa rättsom
förluftpanträtter erkänns enligt konventionenDe är panträttsom

bevarandetför extraordinära kostnader vidfordran på bärgarlön och
exekutivvidare bestämmelserfartyget. I konventionen finns omav

förändra luftfartygsförsäljning luftfartyg möjlighetenoch att ettav om
fartyget inskrivna rättigheter.nationalitet besvärasom av

inskrivningskonventioneniGenom lagen har grundsatserna
enda bestämmelsen i lageninförlivats i svensk Den rörrätt. som

samband medluftfartyg registrerade Sverige luftpanträtt ii avser
åtgärder harför bevarande luftfartyg vilkaåtgärder bärgning eller av

inskrivningskonventionen.avslutats i främmande tillträttstaten som
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skyldighet i1955:631 angåendeKungörelsen2.2.7
införskaffa gravationsbevis rörandevissa fall att

luftfartygfartyg eller

förverkandeför talan angåendedenna kungörelse skall denEnligt som
ofördröjligen begärainfört i luftfartygsregistretluftfartyg ärsomav

Inskrivningsmyndigheten iluftfartyget hosgravationsbevis rörande
Är luftfartyg registreratfrågaStockholms domsaga. det ärett somom

skall gravationsbevisGenêvekonventionentillträtti staten som
inskrivningsboken förmyndighet förbegäras hos den utländska som

luftfartyget.

1970:979Förmânsrättslagen2.2.8

enligt kap. LL semed luftpanträtt llEnligt följer förmånsrätt4 §
luftfartyg ochinteckning igrundavsnitt 2.2.1 och panträtt av

luftfartyg.reservdelar till

Handelsbalken2.2.9

Luftfartygluftfartyg inte handpantsättas.§ HB kanEnligt 10 kap. 7
därmed inte hellertradition ochsåledes intekan pantsättas genom

denuntiation.genom

handel med lösören,1845:5O 12.2.10 Lagen s. om
kvarblivavårdlåter i säljarensköparensom

till föremålluftfartyg kanosäkertnärvarande det görasFör omanses
propositionen tilluttalande iBakgrunden till dettaför lösöreköp. är ett

luftfartyg där detinskrivning till1955:227lagen rätt angavsom av
skekunnasådan egendom inte skullelösöreköp föratt

Se 130.1955:13 s.prop.
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Utsökningsbalken2.2. 1 1

vid utmätninggäller förhållandet till tredjedetNär ettansesman
tillhöra18 § andra stycket UBluftfartyg enligt 4 kap.registrerat

framgåroch detdenne inskrivengäldenären, är ägare attsomom
§Presumtionen gäller till följd 1 kap. 8egendomen tillhör avannan.

luftfartyg.utlandsregistreradeUB även
registrerat ellerluftfartyg inteutmätning har skettNär ärettav som

förenad med luft-fordrani luftfartyg, har borgenär,gods ären vars
betalningi egendomen, enligt 8 kap. 10 § UB rättpanträtt att ur

fordran kronofogdemyndighetenhan anmäler sin hosegendomen, om
under hand,säljs eller, försäljningen skeregendomeninnan senastom

fördelning skall äganär rum.
bestämmel-luftfartyg finns det särskildadet gäller registreradeNär

i Bestämmelsernaexekutiv försäljning 11 kap. UB. ävenavserser om
luftfartyg. Luftfartyg och reservdelarintecknade reservdelar till som

följdländer omfattas, tillrespektive intecknade i andraregistreradeär
luftfartyg kompletterasockså. Beträffande utländskakap. 8 §UB,lav

till 1948Sveriges tillträdelagen i anledningbestämmelserUB:s avav
luftfartyg.erkännande tillinternationelltårs konvention rörande rättav
luftfartygförsäljning registreradeexekutivBestämmelserna avom
frågabestämmelser imycket till motsvarandeansluter nära om

exekutivgälleroch därmed också till vadregistrerade skepp omsom
fastighet auktion.försäljning av

särskildai registrerat luftfartyg finns detfråga luftpanträttI om
beviljas gällaförhållandet inteckning kanbestämmelser. Det attatt

fallför detreservdelar har föranlett flera särbestännnelseriäven att
exekutivt.reservdelar skall säljas

luftfartyg täckningsprincipen, dvs.Vid försäljning gäller attav
sakägareförsäljning regel inte får ske inte denågon exekutiv som om

blir skyddade. Däremotbättre exekutionssökanden ärhar rätt änsom
befintliga låndvs. den princip innebärövertagandeprincipen, attsom

tillämplig.intestå kvar inom det s.k. skyddsbeloppet,skall kunna
vidbeaktaseller liknande rättighet kan inteNyttjanderätt annan

försäljning svenskt luftfartyg.ettav

Utsökningsförordningen 1981:9812.2. 12

utsöknings-anslutning till utsökningsbalken finns det i 9 och kap.I 11
luftfartyg.förordningen vissa bestämmelser försäljningom av
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2.2.13 Lagen 1922:382 angående ansvarighet för
skada i följd luftfartav

Enligt denna lag luftfartygs för skada följdägare tillettansvarar som
luftfartygets begagnande tillfogas eller egendom inteav person som

befordras med luftfartyget, vållande eller inte.ägaren äroavsett om
I det fall luftfartyg innehas grund kreditköp med förbehållett av

ätertaganderätt, det köparenär ansvarig. Närärom som ensam en
har upplåtit nyttjanderättägare till luftfartyget kan överföra sittägaren

enligt lagen till nyttjanderättshavaren. För detta krävs bl.a.ansvar att
har avtalat skall vila nyttjanderättshavaren,parterna att ansvaretom

nyttjanderätten bestämd tid minst år ochatt ett attavser en om
anteckning nyttjanderätten har gjorts luftfartygsregistret.i Underom
vissa förhållanden kan också åläggas solidarisktparterna ett ansvar.

2.2. 14 Lagen 1939:6 frihet från kvarstad för vissaom
luftfartyg

Denna lag, bygger på 1933 års Romkonvention fastställandesom om
vissa bestämmelser frågai kvarstad på luftfartygav gemensamma om

SO 1939 förbjuder14, vissa luftfartyg beläggs med kvarstad.attnr

Tidigare2.3 utredningsförslag

Utredningen angående inskrivning till luftfartyg lade irättav m.m.
betänkandet till luftfartygRätt SOU 1976:70 fram förslagettm.m.

registrering luftfartyg och inskrivning till luftfartyg.rättom av av
Utredningen strävade efter samordna reglerna till luftfartygrättatt om
med regleringen rörande till skepp. Utredningen föreslogrätt därför

obligatorisk registrering alla svenska luftfartyg, undantagnaen av
skulle bara modelluftfartyg, drakar och fasta ballonger. Vidarevara
föreslog utredningen ordning skulle införas i lufträttenatt samma som
gäller inom sjörätten vad inskrivningens sakrättsliga verkningar.avser

förvärvVid luftfartyg skulle enligt förslaget det sakrättsliga skyddetav
överlåtarens borgenärer knutet till inskrivningen för-mot vara av

Inskrivningen skulle alltsåvärvet. tradition luftfartyget.ersätta av
Utredningen föreslog också intecknade skuldebrev skulle ersättasatt

pantbrev efter från jordabalken och sjölagen.mönster I dettaav
sammanhang undersökte utredningen behovet lagstiftningav om
inteckning i luftfartyg under byggnad. Utredningen fann behovetatt
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bl.a.och ladeföretagsinteckningarlösteskreditsäkerhet bäst genomav
föreslogSlutligendel.i dennalagförslagnågotframdärför inte

registermyndighet försärskildskulle inrättasdetutredningen att en
ochluftfartygsregistretskulle ersättainskrivningochregistrering som

Myndighetentingsrätt.Stockholmsförs vidinskrivningsbokden som
Stockholmsvidsjöfartsregistrettillförläggasförslagetenligtskulle

luftfartsregistren.ochsjö-tingsrätt
Pantbrevsutred-föreslog1982:57SOUPantbrevbetänkandetI

utredningenframladeslagförslagdeiändringarvissaningen avsom
föreslogsDessutomluftfartygtillinskrivning rättangående m.m.av

flygplansbygge.ilag panträttomen
beslutaderemissbehandlatshadebetänkandenabådaEfter att

1976:70 RättSOUbetänkandet1984novemberden 8regeringen att
tillskulle läggasdetremissyttrandena överochluftfartygtill m.m.

ledde,betänkandePantbrevsutredningenshellerIntehandlingarna.
skällagstiftning. Somtilldelarna,angivna angavsdesåvitt nyssavser

deenligtlufträtteniändringbehovetpraktiskadetbl.a. enatt av
rimligiföreföll ståintebetänkandenabådafram i delagtsförslag som

krävdes.arbeteomfattandetill detproportion som
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3 Nordisk rätt m.m.

1 Inledning

dettaI kapitel beskrivs kortfattat reglerna rörande registrering av
luftfartyg och inskrivning Danmark,rättigheter i luftfartyg iav
Finland och Norge. Vidare redogörs i medkorthet för arbetet en
Unidroit-konvention internationella intressen lösöre.iom

3.2 Danmark

Bestämmelser registrering finns 1960i luftfartslagen juniden 10om av
omtryckt i bekendtgørelse af luñfart.162 af lov1994martsnr. om
Bestämmelser inskrivning rättigheter luftfartyg finnsi i lagenom av

registrering rättigheter i 1960luftfartyg den 31om av av mars
omtryckt i bekendtgørelse 620 af af15. september 1986 lovnr. om
registrering af rettigheter luñfartøjer.over

Registrering luftfartyg sker i nationalitetsregistret försav avsom
Luftfartsvaâsenet. luñfartygEtt kan danskregistreras det harom en

eller det finns till EG-för-ägare registrering enligträttom en en
ordning. Trañkministeriet dansktkan medge dispens från kravet på
ägande luftfartyget i regel Danmark.används med utgångspunkt iom

till dispensprövningRätten har delegerats Mottill Luftfartsvzesenet.
bakgrund den ökade förekomsten avsnittfinansiell leasing seav av

internationella5.3 fmansieringsinstitut relativt vanligtdetär attgenom
dispens beviljas. lutt-registreringFör krävs luftfartyget haratt ett
värdighetsbevis och försäkring.

Rättigheter i luftfartyg kan skrivas rättighetsregisteri särskiltett
förs Luftfartsvaasenet. rättigheter kan skrivasDe ärsom av som

Villkorlig och ovillkorlig tidäganderätt, nyttjanderätter som avser en
Ävenminst månader, och liknande säkerhetsrätter.panträtterom sex

det inte uttryckligen i lagtexten praktikendet i ävennämns ärom
möjligt skriva köpoptioner Inskrivnaoch förlängningsoptioner.att
rättigheter får prioritet förhållandei till inskrivningsdagen.

73



Nordisk rätt m.m. SOU 1997:122

3.3 Finland

Bestämmelser registrering finns i luftfartslagen 3.3.l995/28l.om
Bestämmelser inteckning i luftfartyg finns i lagen inteckningom om
i luftfartyg 15.6.l928/21l och fartygsregisterlagen 1l.6.l993/5l2.

Registrering luftfartyg sker i luftfartygsregistret försav som av
Luftfartsverket. luftfartygEtt får registreras i Finland luftfartygetsom

innehavare ellerägare, bosatt eller, ifall det frågaoperatör är är om en
juridisk har sin hemort inom EES. Om innehavarenägaren,person,
eller bosatt eller, det gälleroperatören är juridisknär har sinen person,
hemort i någon inom EES Finland ytterligarestat än ärannan en
förutsättning för registrering luftfartygets huvudsakliga avgångsplatsatt

i Finland. Luftfartsverket harär möjlighet bevilja dispens från deatt
uppställda kraven avseende innehavarens ellerägarens, operatörens
bonings- eller hemort. För registrering krävs luftfartyget haratt ett
luftvärdighetsbevis har utfärdats eller godkänts i Finland.som

Finlandl uppnår förvärvare luftfartyg sakrättsligt skyddetten av
köpeavtalet. Inteckningar i luftfartyg söks hos Luftfartsverketgenom

och skrivs luftfartygsregistret. Andra former rättigheter kan inteav
bli föremål för inskrivning. det gällerNär innehavares elleren

besittnings- elleroperatörs nyttjanderätt kan den antecknas i luñ-
fartygsregistret. sådanEn anteckning har emellertid ingen sakrättslig
verkan.

3.4 Norge

Bestämmelser registrering och inskrivning finns i den norska luft-om
fartslagen den junill 1993 no 101 trädde i kraft den l aprilav som
1994.

Registrering luftfartyg sker i luftfartygsregistret Uuftfartøyregi-av
förs Luftfartsverket.stret huvudregelSom kan luftfartygettsom av

endast bli registrerat det har norsk Luftfartsverket harägare.om en
emellertid möjlighet bevilja dispens från kravet på norskt ägande.att
Genom Norges medlemskap i Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet EES rådets förordning EEG 2407/92är den juli23 1992nr av

utfärdande tillstånd för lufttrañkföretag licensieringsför-om av
ordningen tillämplig iNorge, vilket leder till EES-rättssubjektävenatt
har registrera luftfartyg irätt Norge. Norge har emellertid inteatt
vidtagit någon formell ändring registreringsreglema i luftfartslagen.av

finns ingetDet krav luftfartyg måste ha luftvärdighets-att ett ett
eller miljövärdighetsbevis för kunna bli registrerat.att
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uppnårluftfartygsregistretiäganderätteninskrivningGenom enav
möjligtskydd.sakrättsligt Det även attluftfartyg ärförvärvare ettav

verkan.sakrättsligmedluftfartygsregistretirättigheterandraskriva
antecknaluftfartygsregistretidetgårluñfartslagenEnligt att

erkännainteckna,överlåta,stifta, förändra,gårdokument attutsom
föremål. Detluftfartyg till ärharrättighetupphävaeller ettsomen

Näroptionsrätter.ochnyttjanderätterbådeskrivamöjligtsåledes att
måsteavsnitt 5.3leasingoperationell seavtalgällerdet avsersom

inskrivningförmånaderlängreavtalstiden attemellertid än sexvara
in-förhållande tillifår prioritetRättigheternamöjlig.skall vara

avtaletäldstadetharinskrivningsamtidigVidskrivningsdagen.
prioritet.

Unidroit-konventiontillUtkast3.5 om
lösöreiintresseninternationella

institutetInternationellaUnidroitinomarbetepågår1988Sedan år ett
rörandekonventionutarbetamedunifonneringprivaträttensför att en

medSyftetequipment.mobilelösöreiintresseninternationella
problemrättsligademed delitukonventionsarbetet är somatt ta aven

frekventegendomvärdefull rörvissauppkommer typeratt avgenom
tillämpligblitänktKonventioneninternationella är attgränser.sig över
Enligtsatelliter.ochskepp ettflygplansmotorer,luftfartyg,bl.a.på

därregisterinternationelltskall detkonvention upprättastill ettutkast
har hyrtäganderättsförbehåll, denmedegendomsåltharden somsom

säkerhetsrätt,hardenleasingavtal elleregendom ett ensomut genom
skall fåregistreringegendomen. Entillsinregistrera rättskall kunna

remediervilkadetutkastetiochtredjeverkan sommot angesman
enligtåtagandensinafullgörinte etttill budsskall stå motpartom en

avtal.
internationellUnidroit-konventionfinns detTidigare omen

finansiellvidfrågorcivilrättsligavissareglerarfinansiell leasing som
leasing

1994:120.i SOU9 kap.konvention,dennabeskrivningFör seaven
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utgångspunkterAllmänna4

sjörättsligautomlandsSverige ochbåde i att tavanligtvaritharDet
historisktDettalagstiftning. ärlufträttsligförebild vidtilllagregler

bristenmotverkahastigtförbarndomluftfartensi attdåbetingat, man
sjöfartensfrånreglernedärvdaappliceraförsökterättsreglerpå
luftfartenrespektivesjö-inomförhållandenafaktiskaområde. De
till valetskälytterligareöverensstämrnande. Ettuppfattades närasom

sjörättsligadedrakunnahoppades nyttaförebild avatt manvarav
gradi höglufträtträttsområdetdetdåuniversalitet, ävenreglernas nya

förmodellpräglat sjörättenBruketinternationellt somavvar
arbetsekonomiskaharlufträttenrättstillämpning inomochrättsbildning

fårDettransporträtten.enhetligheten inomocksåfrämjarochfördelar
inte äriolikheterundvika rättssystemenrimligt somattvaraanses

Lufträttsutredningen,därförhararbetesittmotiverade. Isakligt
sjörätteninskrivningsfrågor, använtgällerdet somsärskilt när

tillbetänkandet RätthjälphaftharUtredningenförebild. stor av
rättsliganvändessjörättenvilketi1976:70SOU somluftfartyg m.m.

okritisktfrågablirintedetviktigt ettemellertidförebild. attDet omär
denbeaktanderegler närmaresjörättsliga avöverförande utanav

efterhar strävat attUtredningen ävensituationens särart.lufträttsliga
behov.ochförutsättningarspecifikaluftfartsbranschensbeakta

frågorLagtekniska

nuvarandedensigfördelaravsnittföregåendeframgårSom av
direktivutredningensEnligtförfattningar.flertalpålagstiftningen ett

författningar.regler ochantaletbegränsaefterutredaren strävabör att
åstadkommaförsökadärför övervägt merhar enUtredningen att

då kanlagstiftning. Detöverskådlig synasochsammanhållen som
reglernainskrivningsrättsligain defogahandstill ärligga attnärmast

inarbetandetfunnitdet,också atthar övervägtUtredningeni LL. men
blirlagentillledaskulle attmaterial i LLomfattande snarastsåettav

valtställetiharUtredningen attsvårtillgänglig.ochoöverskådlig
i denförslåsreglerinskrivningsrättsligadeinarbeta somnya

ochflygplansleasingNågotJosjö,och54 ff.,1959,i TtRGrönfors omSe s.
96.flygplanstillbehör, s.
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befintliga inskrivningslagen. Mot bakgrund utredningen inte görattav
någon systematisk deöversyn panträttsliga reglerna avsnittse 7.3av
har utredningen inte gjort någon fullständig omarbetning lagenav
1955:227 inskrivning till luftfartyg.rätt Att utredningen inteom av
har gjort någon fullständig omarbetning lagen har lett till den, i ochav
för sig icke önskvärda, konsekvensen paragraf har fått delas inatt en
i antal littera. Utredningen har emellertidett stort det skulleansett att

otillfredsställandeän antalatt ett stortvara mer numrera om paragra-
fer översyn.utan

Terminologiska frågor

Begreppen innehavare och brukareägare, förekommer på flertalett
ställen i de olika luftfartsförfattningarna, inklusive de Luftfartsver-av
ket utfärdade föreskrifterna Bestämmelser för Civil Luftfart BCL.
Begreppsbildningen emellertid oklar och inkonsekvent ochsynes vara
det finns därför skäl den.överatt se

Vid försäljning luftfartyg liksom vid egendomtypav annan av-
förekommer det säljaren äganderättsförbehåll. sådantgör Ettatt ett-

förbehåll äganderätt bindande för köparensär borgenärer, dvs. harom
sakrättslig verkan. Genom rättsfallet NJA 1975 222 det klarlagtärs.

förbehåll hävning eller återtaganderättäven kan ha sakrättsligatt om
verkan.

I detta sammanhang uppkommer frågan parternaom vem av som
skall betecknas När säljaren har gjortägare. äganderättsförbe-ettsom
håll eller återtagandeförbehåll har han separationsrätt i köparens
konkurs. Samtidigt har emellertid köparen separationsrätt i säljarens
konkurs. Om säljaren eller köparen eller båda skall betecknas som

frågakan därförägare tenninologisk I utredningenses som en
åsyftas med begreppet i de fall förvärvägare, har skett underett
villkor innefattar äganderättsförbehåll eller jämställa medär attsom

köparesådant förbehåll, både säljare ochett
gMed begreppet brukare åsyftas i utredningen den faktisktrentsom

brukar luftfartyg denne luftfartyget eller inte.ägerett oavsett om
Begreppet brukare det engelskspråkiga begreppetmotsvarar operator

används i internationella sammanhang.som
Begreppet innehavare inte ha någon självständig betydelse ochsynes

bör därför den lufträttsligautmönstras lagstiftningen.ur

2 Se Håstad, Sakrätt avseende lös 184.egendom, s.
3Jfr Rune, 46s.
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Registreringsfrâgor5

registreringspliktellerRegistreringsrätt5.1

skallluftfartygsregistretiRegistreringförslag:Utredningens
registre-inteochregistreringsrättpåbyggafortfarande enen

ringsplikt.

Detluftfartygsregistret.luftfartygregisterför överLuftfartsverket ett
och interegistreringsrättbyggerregistreringssystemetnuvarande en

skyldighetabsolutingensåledes attfinnsregistreringsplikt. Detpå en
emellertidSkallluftfartygsregistret. ettiluftfartygregistreralåta ett

luftfartyget ärprincipiförutsättsluftfarttill attanvändasluftfartyg
och 2 §§kap. lfölja 1utomlands; detellerhärregistrerat, avanses

skulltydlighetensfördetföreslåkommerUtredningen attLL. att
skallluftfartygbestämmelseuttrycklig ettatt varainförs omen

avsnitt 5.4.luftfartvid seanvändsdetregistrerat när
SjöLviss imedfartygvarmedskeppgällerdetNär avses-

princip allaiSjöL§kap. 1följer 2 attminimistorlekangiven av-
ordning ärför dennaSkäletregistreringspliktiga.skeppsvenska är

gammaltsedani dehör hemmaskeppenflertaletfrämst att av
velatinteochñskeflottornaochhandels- attregistreringspliktiga man

för dessaregistreringspliktföreskrivakomplicera attsystemet genom
inteandra ifrågasättaskanDetförregistreringsrättendast ommen

registre-vilabordeocksåluftfartygförregistreringssystemet en
samhälletregistreringsplikt ärförtalar att avringsplikt. Det som

såfinnsdetintresseberedskapsskäl har attoch enordnings- av
landet.iluftfartygbeståndetmöjligtförteckningfullständig avavsom
antaletövervägandedetemellertid redanregistreraspraktikenI

finnsdeteftersomluftfartyg angettsluftvärdigasvenskägda, nysssom
måsteluftfarttillanvändasskallluftfartyg varakrav attett som

vissinnebärasåledeskan sägasgällande enregistrerade. Det systemet
registreringsplikt.form av

tilläganderätteninskrivningföreslåUtredningen kommer attatt av
överlåtarensskyddmedförluftfartygsregistret moti ettluftfartygett

39.Rune,Se s.
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borgenärer se kapitel 6. För kunna skriva in äganderättenatt
kommer det krävas luftfartyget registrerat.att är Registreringatt av

luftfartyg kommer därför inte baraett hittills nödvändigattsom vara
för kunna använda luftfartyg till luftfartatt och belänaett detatt-

inteckningssäkerhet förmot uppnåäven det sakrättsligautan att-
skydd inskrivning äganderätten innebär. I praktiken torde desom av
viktiga rättsverkningar utredningens förslag knyter till inskriv-som
ningen starktutgöra motiv för varje förvärvare luftfartygett ett attav
söka inskrivning sin vilket förutsätterrätt, luftfartygetatt ärav
registrerat. Denna föreslagna ändring torde ytterligare tala för detatt

onödigt införaär principiell registreringsplikt föratt svenskägdaen
luftfartyg.

Till bilden hör det skulle krävas rättsligt tämligenatt setten
komplicerad reglering för vilka luftfartygavgöra skallatt som vara
registreringspliktiga och vad händer någon inte registrerarsom ettom
registreringspliktigt luftfartyg. Det samhälleliga intresset de fåtalattav
luftvärdiga luftfartyg inte registrerade ochär de luftfartygsom som
inte luftvärdiga registreras,är kan enligt utredningens uppfattning inte

så starkt det motiverar det införs omständligatt regleringattanses en
registreringsplikt.om

5.2 Vem skall ha registrerarätt luftfartyg iatt ett

luftfartygsregistret

Utredningens förslag: Möjligheten registrera luftfartyg iatt ett
luftfartygsregistret utökas, så det blir möjligtäven för denatt som
inte hemmahörandeär i land inom EES registreraett att ett
luftfartyg. Förutsättning för registrering luftfartyget brukasär att

någon själv hade kunnat bli registrerad hanägareav som som om
luftfartyget ochägt brukaren har drifttillståndatt ärett som

utfärdat i Sverige.

I 2 kap. 2 § LL regleras vilka får registreraägare sitt luftfartygsom
i Sverige. Registrering får enligt huvudregeln i paragrafens första
stycke ske bara luftfartyg svenskaägs svenskett staten,om av
kommun eller landstingskommun, medborgare i land inomett
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES eller dödsbo efterav

sådan eller bolag, förening, samfällighet eller stiftelseen person, av
har svensk nationalitet eller har sitt i land omfattassätesom ett som

avtalet EES. Luftfartsverket får emellertid enligt paragrafensav om
andra stycke medge luftfartyg fâr registreras i Sverigeatt även om
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uppfyllda. Sådant medgivande får bara lämnasdessa krav inte är om
Sverige.luftfartyget regel används med utgångspunkt i Dettai

brukareförsta hand tillämpasundantag torde i näravsett att envara
luftfartyg vilketanknytning till Sverige hyrhar ägsett ettavsom

inte hemmahörande i land inom EES.rättssubjekt är ettsom
luftfartyg regel skall användasi undantagsregeln iKravet att ett

utredningens meningutgångspunkt i Sverige enligtmed utgör en
modifieras. Med tanke bl.a. denbegränsning böronödig som

flygföretagSverigebaserattlygmarknaden inom EU böravreglerade ett
detluftfartyg krav påbruka leasatha möjlighet även attett utanatt

Något kravutgångspunkt i Sverige.skall användas med att ett
intei Sverige finnsanvändas med utgångspunktluftfartyg i regel skall

Möjlig-huvudregeln.luftfartyg registreras med stödför de avsom
rättssubjekt interegistrera luftfartygheten ägs ettatt ett somsom av

därför beroende brukarenshemmahörigt i EES bör görasär av
luftfartygluftfartygets. de fallanknytning till Sverige och inte I ettav

Sverige ochrättssubjekt har anknytning tillbrukas ett somsomav
luftfartyget bördetsjälvt hade kunnat bli registrerat ägtägaresom om

luftfartygsregistret.luftfartyget infört imöjlighetdet att ettges
harbör kopplas till brukarenAnknytningen till Sverige att ett

Certificate utfärdat iAirdrifttillstånd AOC äroperator som-
det står bäst ianknytningsmoment tordeSverige. Detta vara som

den 23 juliförordning EEG 2407/92rådetssamklang med avnr
lufttrañkföretag, den s.k.tillstånd förutfärdande1992 avom

avsnitt 6.1.licensieringsförordningen, se
grundasregistreringenhyresförhållandeSkulle det som -

möjlighetfinns detupphöratill Sverigeanknytningenoch/eller att-
istycket 2 LL6 § första2 kap.registrering setillrättenompröva

första stycket 2 LL.8 §nuvarande 2 kap.förslag;utredningens

förluftfartygställasVilka skallkrav att5.3 ett

luftfartygsregistretiregistrerasskall fådet

förluftfartygförslag: KravetUtredningens attettatt
miljö-fallflestaoch i deluftvärdighetsbevis,registreras skall ha

bestämmelseinförsställetvärdighetsbevis, bort. I attomtas en
miljöskälregeringen bestämmermyndighetregeringen eller den av

får registreras.luftfartyg intevissfår föreskriva att typen av
luft-möjligtdetbestämmelseinförsDet göräven att uren som

luftfartyg.föremål intefartygsregistret avföra utgöra ettsom anses
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I den sjörättsliga registerordningen skillnad mellan fartyg olikagörs av
storlek. Ett fartyg, skrov har längd minst tolvstörsta metervars en av

fyraoch bredd minst betecknas skepp och skallstörsta meter,en av
infört i skeppsregistret. Andra fartyg kallas båt och får inte förasvara

in skeppsregistret. liknande distinktion för luftfartyg främman-i En är
ordningen. förde för den nuvarande Gränsen registreringsbarhet torde

för framgårnärvarande, såsom 14 kap. § LL och 131 § LF, gålav
vid modelluftfartyg, fasta ballonger och drakar. Utredningen attanser
det inte finns skäl ändra den nuvarande ordningen. Allaatt typer

luftfartyg med undantag för de nämnda såledesbörav nyss- -
alltjämt kunna bli föremål för registrering.

Till förutsättningarna för registrering luftfartygsregistreti hör i dag
enligt 2 kap. luftfartyg luftvärdighetsbevis4 § LL skall ha och,att ett
med vissa beträffarundantag, miljövärdighetsbevis. Vad luftvärdig-
hetsbevis finns det inga internationella bestämmelser att ettom
luftfartyg skall ha sådant bevis vid tidpunkten för registrering.ett
Således får varje land själv bestämma i denna fråga. Det kan här

Norge sedan år 1994 inte har något krav det skallnämnas att att
finnas luftvärdighetsbevis vid tidpunkten för registrering, medanett
däremot Danmark och Finland sådant krav.har kvar ett

Beträffande miljövärdighet finns EG-direktiv rådets direktivett -
80/51/EEG begränsning frånden 20 december 1979 bullerav om av
underljudsluftfartyg, ändrats rådets direktiv 83/206/EEGsom genom

vilket luftfartyg flygplatser i någoninnebär vissa använderatt som-
imedlemsstat och inte uppfyller kraven i kap. 2 eller 6 bilaga 16som

till Chicagokonventionen inte får registreras i medlemsstat.en
luftfartslag villkor för registreringDanmark uppställer i sin attsom

luftfartyget miljökrav. Finland utfärdas luft-uppfyller fastställda I
förut-värdighetsbevis, vilket krävs för registrering, endast under

miljökraven uppfyllda. Interimistisk registrering kansättning äratt
ske krav på luftvärdighetsbevis eller miljökravenemellertid ärattutan

uppfyllda. tillåts registrering miljövärdighetskravenI Norge utan att
uppfyllda.är

finnas skäl behålla påsvensk del det inte kravenFör attsynes
miljövärdighetsbevis vid registrering.luftvärdighets- och De nuvaran-

främst andra föremål luftfartygde kraven änutgör spärr mot atten
inteförs luftfartygsregistret. avskaffande dessa krav kanin i Ett av

försämring för flygsäkerheten eller miljön. Ettinnebära någonanses
nämligen inte brukas luftvärdigt ochluftfartyg får det ärutan att

miljövärdigt 3 kap. 4 och 11 §§ LL. Vidare den nuvarandese är
mellan luftvärdighets- och miljövärdighetsbeviskopplingen samt

Efter luftfartyg registreratsregistrering endast det hartemporär. att ett
kvar i luftfartygsregistret i år luftvärdighets- ellerkan det tre utanvara
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påKravetförsta stycket 5 LL.kap. 8 §miljövärdighetsbevis se 2
därförregistreringmiljövärdighetsbevis vid utgörluftvärdighets- och

luftfartygmiljövärdigaluftvärdiga och ärför endastingen garanti att
luftfartygsregistret.registrerade i

tilläganderätteninskrivningföreslåUtredningen kommer attatt av
kapitelöverlåtarens borgenärer semedför skyddluftfartyg motettett

sakrättsligundantag,med vissaordning innebär,6. En sådan en
Behållerövrigt lösöre.förhållande tillför luftfartyg isärställning man

registreringmiljövärdighetsbevis vidluftvärdighetsbevis ochkravet
registrerasinte kansådana bevissaknarluftfartyginnebär det att som

inskrivningföremål för denblioch därmedluftfartygsregistreti av
ochluftvärdigaskydd. Ickesakrättsligtäganderätten ettsom ger

särställningsakrättsligadå fåskulle intemiljövärdiga luftfartyg samma
vilket fårluftfartyg,miljövärdigaluftvärdiga och enanses varasom

miljövärdig-luftvärdighet ochpåönskvärd. Kraveninteeffekt ärsom
avgörandeintedärförbetingade och böroffentligrättsligthet är vara

haravseendeiregistreringtill nämntför tillgången ensom nyssen
ochluftvärdighets-kravetslopabetydelse. Genomprivaträttslig att

den sakrätts-interegistrering uppkommermiljövärdighetsbevis vid ur
luftfartyg.olikauppdelningen mellanoönskadesynvinkellig

vissagemenskapsrättsligt kravfinns detSom attnämnts ettovan
dessaSverige kanmedlemsstaterna. Iregistreras ifårluftfartyg inte

denenligtmiljövärdighetsbevis, vilketnågotfåluftfartyg inte
Avskaffasregistreras.de inte kanleder tillordningennuvarande att

denförhindras interegistreringmiljövärdighetsbevis förkravet
därförböri Sverige. Detregistrerasluftfartyg kansådanavägen att

denregeringen ellerbemyndigarbestämmelseinföras somen
föreskrivamiljöskälregeringen bestämmer attmyndighet att avsom

får registreras.inteluftfartygett
iregistreringförluftvärdighetsbevis utgörframför alltKravet

in ikommerluftfartygföremålandra änför sigoch spärr attmoten
påkravetslopandeviktigt. Ettvilketluftfartygsregistret, är av

medföraemellertid intetordeför registreringluftvärdighetsbevis
luftfartygsregistret kommerförriskbeaktansvärd attnågon att

tillhålla sigfårregistreringVidluftfartyg.innehålla änannat man
ifinnssådanområdet. Enbegreppsbestämningvedertagen

Chicagokon-tillbilagornaflertaletiformuleringlikalydande av
luftfartsorganisa-internationella civiladenventionen och i ICAO:s

"Aircraftlydelse:följandedefinition harDeñnitions. Dennationen
from theatmospheretheinderivemachine thatAny supportcan

against theof the airreactionstheother thanof the airreactions
europeiskadetockså i dedefinition finnssurface. Sammaearths av

AuthoritiesAviationJointflygsäkerhet JAAförsamarbetsorganet
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utfärdade bestämmelserna Joint Aviation Requirements JAR-l,
Definitions and Abbreviations. Luftfartsverket har i Luftfartsinspektio-

definitionssamling LFS 1996:26 motsvarande definition:nens
"Luftfartyg Aircraft. Anordning kan erhålla bärkraft i atmosfä-som

luftens reaktioner med undantag dess reaktionerren genom motav
jordytan. " Samma definition finns i begreppsförklaringar i Trafikreg-
ler för luftfart BCL-T fastställts regeringen och kungjortssom av- -

Luftfartsverket i enlighet med kungörelsen 1961:563 angåendeav
trafikregler för luftfarten.

Om kraven på luftvärdighets- och miljövärdighetsbevis i samband
med registrering avskaffas finns det allt viss risk förtrots att etten
föremål inte luftfartyg misstagär kan bli registrerat iettsom av
luftfartygsregistret. För sådant föremål inte skall bli kvar iatt ett
registret bör det införas bestämmelse det möjligt avföragör atten som
föremål luftfartygsregistret inte luftfartyg jfrutgöra ettur som anses
2 kap. första6 § stycket 4 SjöL.

5.4 Registrering förutsättning för luftfartsom

Utredningens förslag: införsDet bestämmelse det klarten varav
framgår luftfartyg skall registrerat för användasatt ett attvara
till luftfart.

Enligt 2 kap. 12 § LL har luftfartyg registrerade i luftfartygs-ärsom
registret svensk nationalitet. Som bevis registreringen utfärdarom
Luftfartsverket nationalitets- och registreringsbevis. Enligt 9§ LF
utfärdas sådant bevis i enlighet med formulär bestämssom av
Luftfartsverket. Ett luftfartyg har antecknats i bihanget tillsom
luftfartygsregistret har enligt 2 kap. 14 § LL svensk nationalitet så
länge anteckningen gäller. Som bevis på anteckningen i bihanget
utfärdar Luftfartsverket interimistiskt nationalitets- och registre-ett
ringsbevis. I detta sammanhang kan nationalitets- ochnämnas att
registreringsbevis i artikel 29 i Chicagokonventionen främstanges
bland de handlingar vilka skall medföras varje luftfartyg ärsom
hemmahörande fördragsslutandei och nyttjas i internatio-staten som
nell luftfart.

Enligt kap.2 15 § första stycket LL skall svenskt luftfartyg haett
svenskt nationalitets- och registreringsbevis det används vidnär
luftfart. luftfartygEtt utländskt skall enligt andra stycket ha motsva-
rande bevis från registreringsstaten vid luftfart inom svenskt område.
Med svenskt luftfartyg luftfartygnämnts äravses som ovan som
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leder tilllagtekniska konstruktionluftfartygsregistret.införda i Denna
luftfartygsregistret det inteluftfartyg infört iinte ärär attettatt om

förstaföljer 2 kap. 15 §luftfartyg,svenskt attett varavanse som
luftfartyg, inte blir tillämplig.svenskaställer kravstycket LL, som

straffsanktionerad§bestämmelsen i kap. 2 LL,har 1 ärDäremot som
LL,2 kap. 2 § LLbli tillämplig. I lkunna13 kap 3 § 4i ansetts

Sverige.luftfart får ske i Attnationers luftfartygmed vilkaanges
således saknaroregistrerat, ochluftfartyganvända ärett som

bestämmelse jfrbrott dennabedömtsnationalitet, har motettsom
lagstift-nuvarande199311-18, DB 3221. DendomGöta hovrätts

pådet gäller kravetotydligmåste emellertidningen när attanses vara
luftfart.för få användas till Enregistreratluftfartyg skall attett vara

uttryckligen krävsenligt vilken detdärför införasbestämmelse börny
till luftfart.skall få användasregistrerat för detluftfartyg är attettatt

dennaavseende brottstraffbestämmelsebörSamtidigt moten
iinnehåller fängelseinföras i 13 kap. 2§ LLbestämmelse som

straffskalan.

nyttjanderätt till luftfartygAnteckning5.5 om

till luftfar-införs skyldighetförslag: DetUtredningens atten
luft-registreratnyttjanderättsupplâtelsetygsregistret anmäla av

obestämd tid ellerskrivs in avseendeintefartyg ensom --
månad.minstbestämd tid enom

luftfartygregistreradeanmäla innehavSkyldigheten att somav
återtaganderättmed förbehållkreditköpgrundinnehas omav

avskaffas.

luftfartygs-innehavsanteckning ifinns reglerkap. 10 § LLI 2 om
registreratinnehavetstycket skallEnligt förstaregistret. ettav

återtaganderättförbehållpå kredit medluftfartyg köpts omsom
köpsådantträffar avtalluftfartygsregistret. Deantecknas i ettomsom

istår kvarLuftfartsverket. Säljarenanmäla det tillskall genast
nuvarandeenligtantecknas,antecknad och köparenregistret ägaresom

innehavare.tenninologi, som
registre-någon inneharstycke kan,Enligt paragrafens andra ettom

bestämd tidförför obestämd tid ellerluftfartyg med nyttjanderättrat

2 1821957:69Jfr prop. s.
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minst två veckor, anteckning innehavet i luftfartygs-görasom en om
registret begäran eller nyttjanderättshavaren.ägarenav

fleraAv skäl det intresseär det luftfartygsregistret framgårattav av
faktiskt brukar registrerat luftfartyg. Tillverkarerent ettvem som av

luftfartyg löpande rekommendationer, s.k. Service bulletines,utger för
modifiering luftfartyg ändring och tillägg i befintligtsamtav av
underhållsprogram, vilka baseras erfarenheter från användningen

den aktuella luftfartyg. Dessa rekommendationer kantypenav av
sedan upphöjas olika länders luftfartsmyndigheter till bliav att
bindande föreskrifter, s.k. luftvärdighetsdirektiv Airworthiness
directives. En anteckning i luftfartygsregistret ärom vem som
brukare därför värdefullär hjälp för Luftfartsinspektionenen att
snabbt nå denne föreskriftermed och viktig information rörannan som
flygsäkerheten, luftvärdighetsdirektiv, skall tillämpast.ex. som

Ävenomgående. i samband med tillsynsverksamhet ochannan
tillståndsprövning inom Luftfartsverket t.ex. vid prövning operativav
licens verket möjlighet kontrollera någon har nyttjande-attges om

till luftfartyg.rätten Det måste också intresse för andraett vara av
myndigheter och för enskilda kunna uppgift från luftfartygs-att
registret brukare visst luftfartyg.är ettom vem som av

När det gäller nyttjanderätt till luftfartyg kommer utredningen att
föreslå nyttjanderätt för obestämd tid eller för bestämd tidatt en om
minst månader skall kunna bli föremål för inskrivning i luft-sex
fartygsregistret med sakrättslig verkan. Nyttjanderättsavtal ärsom
kortare månader och andrahandsupplåtelserän kommer intesex att
kunna skrivas in. Den möjlighet till inskrivning införs kommersom
således inte leda till registret i samtliga fall återspeglaratt att vem som

faktiskt brukar luftfartyg. börDet därför införas skyldighet förrent ett
brukaren och upplåtaren i den mån brukarens nyttjanderätt inteatt --
skrivits in anmäla nyttjanderättsupplåtelse för anteckning ien-
luftfartygsregistret. Skyldigheten bör omfatta nyttjanderättsupplåtelser

obestämd tid eller bestämd tid minst månad.som avser en om en
När det gäller luftfartyg köpts kredit förbehållmedsom om

återtaganderätt skall enligt utredningens förslag till regler om
förvärvsinskrivning se avsnitt 6.3 förvärv grund ofullbordatav
köp kunna skrivas in på ansökan köparen. Enligt förslaget blirav
denne beroende sådan inskrivning bl.a. för sitt skydd säljarensmotav
borgenärer. Ett besittningstagande kommer inte tidigareatt ettsom ge
sådant skydd. kanMan denna ordning i praktiken kommeranta att att
medföra varje insiktsfull köpare dröjsmål söker inskrivning föratt utan
sitt förvärv. kanDet därför luftfartygsregistret normaltantas att sett
kommer återspegla sådana förvärv. Att därutöver föreskrivaatt
skyldighet för köparen i så fall i den mån han inte sökeratt -
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inbjudaskullei registret,anteckningförköpetanmälainskrivning -
problem.rättsligaonödigatill

luftfartygsregistrettillBihanget5.6

bibehålls.luftfartygsregistrettillBihangetförslag:Utredningens

byggtsharluftfartygkan§ LLll2 kap.nuvarande ett somEnligt
utomlandsfinnsluftfartygellerräkningsvenskför ettutomlands som

i 2förutsättningarnasvensk ägare,tillövergåttharoch omensom
tillbihangiantecknastidvissför ettuppfyllda,LL3 §§och är2kap.

1721986:förordningen27 §enligttidDenna ärluftfartygsregistret.
ianteckningVidmånader.högstluftfartygsregistret trem.m.om

interimis-§ LL14kap.enligt 2Luftfartsverket ettutfärdarbihanget
bevisinterimistiska ärDettaregistreringsbevis.ochnationalitets-tiskt

Sverige.tillflygaskunnaskallluftfartygetförförutsättning atten
luftfartygsregistretiregistreringar150-170 perförekommerDet

flygplan,svenskbyggdaregistreringardessa ärOmkring 35 avår. av
registre-Resterandearnatörbyggen.någraeventuellt kommervartill

15-35utlandet.frånförvärvgrundas av110-130caringar
registrerasåterstodenochbihangetianteckningmedinledsdessa

luftfartygsregistret.direkt i
luftfartygfallför det ettattfrämst avsettbihanget äriAnteckning

detiluftfartygetregistrerakunnakommer attnågonägs somav
tillluftfartygetflygabehöverluftfartygsregistretsvenska sommen

utfärdats.harmiljövärdighetsbevisochluftvärdighets-innanSverige
ochluftvärdighets-påkravetkommerförslagutredningensEnligt
Det5.3.avsnittseslopasregistreringför attmiljövärdighetsbevis

fågårfall det etti attbehövsfortfarandebihangetifrågasättaskan om
miljövärdighets-ochluftvärdighets-kravregistreratluftfartyg utan

bevis.
ianteckningmellanskillnadytterligareemellertidfinnsDet en
iregistreringVidluftfartygsregistret.iregistreringochbihanget

elleroriginaliinfångeshandlingendetkrävsluftfartygsregistret gesatt
kantidsskillnaderochpostgångpåtankemedvilketkopia,vidimerad
förställetkurir iÄven medsändsfångeshandlingendagar.flerata om

ianteckningdagar.Videllerbefordringen ettkanmed ta parpost en
ianteckningEnfångeshandlingen.faxkopiorgodtasbihanget av

harflygplansaffärdagprincip skedärför ikanbihanget ensomsamma
detiavregistreratsharflygplanetförutsättningunder attgjorts upp,

betingartrafikflygplanvärdepå dettanke ettMedlandet. storaandra
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det viktigtär flygplan inte blir ståendeatt ett det omedelbartutan att
Ävenkan utnyttjas. tidsbesparing på enda dag medfören storaen

skillnader i kostnader och intäkter. Från flygbranschens sida flmis det
därför, enligt vad utredningen har inhämtat, behov över-ett attav
låtelse och registreringâtgärder kan ske i sammanhang. Mot dennaett
bakgrund finns det skäl bibehålla bihanget.att

5.7 Brukarförteckning

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 2 kap. ll a§ LL om
brukarförteckning upphävs.

Enligt 2 kap. 11 § LL skall Luftfartsverket föra förteckninga överen
de utländska luftfartyg innehas med nyttjanderätt svenskasom av
brukare brukarförteckning. Denna bestämmelse hänger medsamman
reglerna i 1 kap. 6 § LL enligt vilken utländskt luftfartyg,ett som
innehas med nyttjanderätt svensk brukare, i vissa avseendenav en

ha nationalitet brukaren.anses Enligt förarbetenasamma ärsom
brukarförteckningen avsedd det möjligt förgöra de svenskaatt
myndigheterna tillsynenöver inhyrdaatt utländskata över luftfartyg
se 1984/85:212 149. Av förarbetena framgårprop. det emellertids.
inte i vilket avseende brukarförteckningen förutsättning förär atten
tillsynen skall kunna övertas.

Luftfartsverket har förberett brukarförteckning den har hit-en men
tills inte kommit till användning. Ett skäl härtill ingen deär be-att av
stärmnelser behandlar brukarförteckningen dvs. kap.2 11 §som a-
LL, 7 § LF och 30-32 §§ förordningen 1986:172 luftfartygs-om
registret ålägger brukaren någon skyldighet anmälangöram.m. att-
till brukarförteckningen. främstaDet skälet torde dock attvara
brukarförteckningen saknar betydelse för Luftfartsinspektionens
möjligheter skaffa sig kännedom utländskaatt luftfartyg och derasom
svenska brukare och tillsynenutöva dessa luftfartyg.att över

Frågan Luftfartsinspektionens Övertagande tillsynenom överav
utländska luftfartyg aktualiseras bara i samband med kommersiell
luftfart, dvs. brukarenär har Luftfartsverket utfärdatetten som av
drifttillstånd vill använda utländskt luftfartyg i sin verksamhet. Ettett
flygföretag får inte med inhyrt s.k. dry lease-in utländsktettoperera
luftfartyg i sin verksamhet Luftfartsinspektionen godkännerutan att

såväl operativt tekniskt. Genomarrangemanget brukareattsom en
med svenskt drifttillstånd måste vända sig tillett Luftfartsinspektionen
för sådant godkännande innan det utländska luftfartygetett kan itas
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luftfartyutländskadetkännedomLuftfartsinspektionenbruk får get.om
brukarförteck-därför inget behovfinns dettillsynssynpunktFrån av en

brukarförteckningbehovbeaktansvärtning. Något annat synesav en
och detanvändsbrukarförteckningen inteEftersomfinnas.hellerinte

utredningenföreslården,praktiskt behovfinnas någotinte avsynes
brukarförteckning upphävs.i LLbestämmelsenatt om
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frågorSakrättsliga6

Reforrnbehovet1

i mittentillkomregelverkvilar påluftsakrättensvenska ettDen som
iändratstillfällennågravidharreglernaaktuella1950-talet. Depå

Någonexekutionsrätten.inomreformertillanslutning genom-mera
Bl.a.vidtagits.emellertid inteharregelverketförändringgripande av

finansieringsformer, t.ex.förekomstenökadeden somnyaavgenom
denreformerabehovpåtagligtuppkommitdet attleasing, har ett av

luftsakrättensvenska
sakerlösaförsäljningVidsak lösöre.lösräknasLuftfartyg avsom

borgenä-säljarensskyddadblirköparenhuvudregel motgäller attsom
kalladeden såbesittning,i sinegendomenfåtthan harförst närrer

så längeegendomeninnebärprincipDennatraditionsprincipen. att
säljarensanspråkikanskettinte harbesittningsövergång tas av
konkurs.ochutmätningvidbetydelsepraktiskfårDettaborgenärer.

egendomensåldadenmedanutmätningförblirsäljarenOm utsatt
för hansalltsåegendomen utmätaskanbesittning,i hansalltjämt är

ingårtid,nämndaunderkonkursiblir försattsäljarenoch,skuld om
konlcursbo.i hansden

avtalvisaskandetintehjälper det attsituationen attangivnadenI
erlagtsharbetalningochegendomenöverlåtelse attträffatshar avom

säljaren göramedsigfår nöja gentemotDenne attköparen.av
fordranDennaköpeskillingen.återbetalningpåfordrangällande aven
den hardåkonkursviddettagällerSärskiltmycket.värdofta inteär

fordringar.andramedkonkurreraatt
förbesittningsövergångpåkravetföljeranförda er-detAv att

formellt kravborgenärer ärsäljarensskydd ett somhållande motav
verkligframgårdetefterge attäveninte kandomstol enomen

har skett.överlåtelse
borgenärsskydd viduppnåendebesittningsövergång förpåKravet av

intehartid. Detlångförhållandevisundergälltharlösöreköp av
tolkninggrundas närmastuttryck i lag,till direktkommit utan en

ochflygplansñnansiering, Jönssonaspekterforetagsekonomiska seAngående av
Flygplansfinansiering.West,
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motsättningsvis lagen l845:5O 1 handel med lösören,av s. om som
köparen låter i säljarens vård kvarbliva LkL.

Vid såväl nyanskaffning refinansiering luftfartyg sale andärsom av
lease back vanlig finansieringsform. Vid sådant förfarande säljeretten

flygföretag sina luftfartyg nyanskaffatett ellerett äldreettav ett- -
till investerare för omedelbart hyra tillbaka det investeraren.atten av
Luftfartyget disponeras kontinuerligt flygföretaget och lämnarav
aldrig dess besittning. flygföretagAtt väljer sale andett göraatt en
lease back-affär kan bero rad olika faktorer. Det kan t.ex.en vara
så sale and lease back i konkret situtation denatt för-är mesten
månliga finansieringsformen. Sale and lease back kan också användas

flygföretag villnär begränsa sin restvärderiskett avseende ett
luftfartyg. Detta särskilt viktigtär flygföretag vill "fasanär ut"ett en
viss flygplanstyp sin flotta. Skulle flygföretaget sälja alla sinaur
flygplan viss gång skulle det sänka marknadspriset.typav en en
Flygföretaget föredrar därför sälja flygplanen under längre tidatt ut en
och hyra tillbaka flygplanen så länge de behöver dem.

Om den har förvärvat luftfartyg vid sale and lease backettsom en
affär vill ha luftfartyget registrerat i Sverige skall han anteckna sig

i luftfartygsregistret.ägare En sådan anteckning har enligtsom
rådande uppfattning ingen sakrättslig verkan. Eftersom luftfartyget
aldrig länmar flygföretagets besittning i samband med leasingavtalet
uppnår ägaren/kreditgivaren inget sakrättsligt skydd och såledestar en
ekonomisk risk flygföretaget skulle råka på obestånd.om

Även det inte fråganär sale and leaseär back-affärer detärom
mycket vanligt med olika leasingförhållanden det gällernärtyper av
luftfartyg. Det idag osäkert vilkenär sakrättslig ställning leasingavtal,
och till dem ofta kopplade optionsavtal, har.

Enligt rådets förordning EEG 2407/92 den 23 juli 1992nr av om
utfärdande tillstånd för lufttrañkföretag licensieringsförordningenav
behöver lufttrafikföretag etablerade i EU tillstånd, utfärdatär ettsom

den ansvariga medlemsstaten, betalning utföra lufttransportatt motav
och/eller gods. Ett sådant tillstånd benämnspostav passagerare,

operativ licens. Enligt artikel 8 i förordningen får medlemsstaten som
villkor för utfärdande eller upphävande operativ licens inte ställaav en

krav lufttrañkföretag luftfartyg, med-ägeratt ettupp men en
lemsstat skall kräva företagde den utfärdar licens för, deattav som
förfogar eller flera luftfartygöver antingen ägande ellerett genom
någon form leasingavtal. Enligt artikel skall de luftfartygav samma

flygföretaget använder registrerade inom gemenskapen.som vara
Licensieringsstaten får dock välja mellan kräva registrering i sittatt
nationella register eller medge registrering i något de övrigaav
medlemsstaternas register. Sverige har, i likhet med övriga med-

92



frågorSakrättsliga1997:122sou

bedömtsdå detregistrering,nationellkrävavalt somlemsstater, att
stårlufttrafikföretagsvenskaanvändsluftfartygviktigt de avatt som

tillsyn.flygsäkerhetsmyndighetenssvenskadenunder
riksintresse,K-företags.k.flygföretagsvenskafleraVidare är av

finnssvensk sidaFrånLuftfartsverket.krigsplanelagdadedvs. är av
luftfartygsinaharföretagdessastarkt intressedärfördet attett av

be-händelseutnyttjas ikandesåSverigeiregistrerade enavatt
redskapssituation.

lagstiftningsvenskpåkallatdetbakgrund får attdennaMot anses
och/ellerdemskydd för ägersakrättsligtfullgotterbjudakan somett

Sverige.iregistreradeluftfartyg äranvänder som

momentetsakrättsligadetVilket bör6.2 vara

luft-tilläganderättenInskrivning ettförslag:Utredningens av
borgenärer.överlåtarensskyddförvärvareskall motfartyg ge en

detfinnsluftfartyg,inklusivelösöre,överlåtelse ovansomVid av
förbesittningsövergångpå attkravgrundläggande enbehandlats ett

Vissaborgenärer.överlåtarensskydderhållaskall motförvärvare
undantagsådant ärEtttraditionskravet.frånemellertidfinnsundantag

registreringsförfarandetangivnadäridetLkL. Omibestämmelserna
be-påkravetdettaförflyter,tid ersätterkortarevissochiakttas

emellertid osäkertdetnärvarandeFörsittningsövergång. omanses
uttalandedettatillBakgrunden ärluftfartyg. etttillämplig påLkL är

luft-tillinskrivning rätt1955:227till lagenpropositioneni avom
skulleinteegendomför sådanlösöreköpdetdärfartyg, attangavs

Finansiellbetänkandesittiske harLeasingutredningenkunna
undantaskälfinnsintedetfunnit attegendomleasing lös attav

tillämpningsområde harLeasingutredningenLkL:sfrånluftfartyg
framgåindirekt attLkLändringföreslagitdärför avsesvaravaven

lagen.omfattasluftfartyg av
emellertidskulleändringenföreslagnaLeasingutredningenDen av

affärshemlig-betraktasbrukarköpeskillingen,medföra som enatt som
påtillämpligdenså görsLkLändraoffentlig. Att attblirhet,

flygföretagtillledainteantagligen attdärför attkommerluftfartyg
bortsamtidigtinte tarlösöreköp,tillmöjlighetenutnyttjar manom

2 130.1955:13Se s.prop.
447och3 1681994:120SOUSe s.
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kraven på köpeskillingen skall och köpehandling skall inges.att anges
Vidare kan ändring LkL så den möjliggör sale and leaseatten av
back-affärer luftfartyg inte lösning,permanent utanav ses som en

och alltför lösning. dennamåste betraktas Mottemporär snävsom en
ändamålsenligt försöka hittabakgrund det att ett annatsynes mer

alternativ.
kräva besittnings-kan urskiljas två huvudalternativ tillDet att

för den förvärvar lösöre skall bli skyddadövergång motatt som
överlåtarens borgenärer.

överlåtarensalternativet förvärvaren blir skyddadDet är motattena
överlåtelseavtalet och alltså krav påborgenärer redan i och med utan

faktisk förändring beträffande innehavet egendomen. Dennanågon av
vanligt förekommande i andra länder. Iså kallade avtalsprincip är

omfattning det gällertillämpas den i mycket begränsadSverige när
exekutivpraxis har det fastslagits köp lös saklösa saker. I att av

borgenärer redan avtaletauktion vinner skydd säljarensmot genom
överlåtelse lös egendom1985 189. När det gällerNJA somavs.

mark, tilläm-fast sak, i praktiken främst byggnadutgörs annansav
Även i fråga fastavtalsprincipen 1952 407.också NJA oms.pas

igällande överlåtarens borgenärer ochegendom blir överlåtelse moten
i skriftlig form.överlåtelseavtalet, vilket i detta fall skall skemed

borgenärsskydd uppståralternativetandraDet är att genom
publice-krav denregistrering förvärvet, ochinskrivning utanav

Borgenärsskyddföljer LkL.den tidsfördröjningring och med som av
kvalifi-objektet föremål förinskrivning kräver dock är ettattgenom

skepp ellergäller överlåtelseinskrivningssystem. När detcerat av
vinnerkvalificerat inskrivningssystem,där det finnsskeppsbygge, ett

söka in-överlåtarens borgenärerskyddförvärvaren attmot genom
exempel på9 SjöL. Ettför förvärvet 2 kap. §skrivning över-annat

regi-skydd överlåtarens borgenärerlåtelser erhåller mot genomsom
aktiekontolagen 1989:827.omfattasstrering överlåtelserär som av

luftfartygdå väljas beträffandebåda alternativ börVilket dessaav
för avtalsprin-till förmåntraditionskravet börFrågan övergesom

konsumentköp, dels idet gällertidigarecipen har övervägts när
1989/90:89 27,års konsumentköplag prop.propositionen till 1990 s.

Utredningen konsu-konsumentreglerdels i betänkandet Nya omav
utredning kom fram tillNämndamenträttsliga frågor SOU 1995:11.

något omrâde,motiveradtraditionsprincipen knappastatt menvar
tradi-föreslog den endasttill utredningens direktivmed hänsyn att

Utredningenskonsumentköp.avskaffas beträffandetionskravet skulle
lagstiftning.fram till någoninte lettbetänkande har ännu

sakrättsligtinskrivningför väljaNågot talar momentatt somsom
luftfartygförkvalificerade registreringssystemfinnsdet redanär att
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i form luftfartygsregistret och inskrivningsbok kan utnyttjas.av som
tordeDet därför inte särskilt svårt eller kostsamt genomföraattvara

sådan reform. Vidare har det varit vanligt, både i Sverige ochen
utomlands, sjörättsliga lagregler till förebild vid lufträttsligatt ta
lagstiftning. Det skulle stå i överensstämmelse med vad gäller påsom
sjörättens område borgenärsskyddet vid överlåtelse luftfartygom av
uppkom i samband inskrivning.med

Även det finns skäl talar för traditionskravet börattom som
till förmån för avtalsprincipen SOUöverges se 1995:11 142 ff.s.

kan det knappast ändamålsenligt införa avtalsprin-att separatanses
cipen beträffande luftfartyg, särskilt det finns bra alternativ inär ett
form inskrivning. Rättssystematiskt framstår det störreettav som
ingrepp i och från den sakrättsliga systematiken tillämpaavsteg att
avtalsprincipen luftfartyg införa inskrivning sakrättsligtän att som

Skall avtalsprincipen införas beträffande luftfartyg bör detmoment.
ske inom för generellt avskaffande traditionsprincipen videttramen av
överlåtelse lösöre. Mot denna bakgrund föreslår utredningen detattav
skall införas inskrivningdär äganderätten till luftfartygett system av
skall skydd överlåtarens borgenärer.motge

6.3 Vad skall kunna bli föremål för inskrivning

förslag:Utredningens Den äganderättsterminologi används isom
sjörätten förs till lufträtten och det blir möjligt skriva inöver att
både fullbordade och ofullbordade förvärv med sakrättslig verkan.

blir möjligtDet skriva in nyttjanderätteräven till luftfartygatt
optionsrätteroch köp förvärvarätt att ettsom avser genom

luftfartyg.

Äganderätt

Det vid sidan inteckning förstai hand bör kunna blisom av- -
föremål för inskrivning förvärv äganderätt. Termen äganderättär av

emellertid oprecist och svårfångat begrepp.är ett
I något äldre svensk rättsvetenskap utgångspunkten egendomattvar

blev åtkomlig för exekution hos gäldenären han blivit tillnär ägare
denna, och den upphörde åtkomlig för exekution hosatt att vara
gäldenären i det ögonblick han upphörde till denna. Detägareatt vara
gällde alltså fastställa tidpunkt för äganderättens övergång, föratt en

sedan dra konsekvenserna därav, dels såvitt vilkenangick egendomatt
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såvitt angickexekution gäldenären, delsåtkomlig för hos ensom var
rättsvetenskapligafrågor avseende egendomen. Denrad andra

frigjort sig från detta be-i Sverige har sedan längediskussionen
för sig behandla olika spörsmåloch övergått tilltraktelsesätt att var

respektive borgenärersöverlåtares och förvärvares derassamtom
mellanhavande. Denrelationer olika stadierinbördes parternasav

inte bara diskuterar varjeuppfattningen innebärrådande att mannu
tidpunkt försig, anknytning till vissfråga för antagenutan en

helt avstår från i dessaövergång, ocksåäganderättens attutan att man
äganderättsterminologin. Fråntraditionelladiskussioner använda den

sjölagen ochpåfallande undantag. Iuppfattning finns detdenna ett
äganderättstennino-sigmedvetetdess förarbeten har använt avman

och köpare imellan säljaredå beskriver relationernalogin man
avseende/lsakrättsligt

äganderättstennino-använda sigi sjölagen har kunnatAtt avman
fartygsköp i full-förvärv på grundhar delat inlogin beror avman

sigharofullbordade förvärv ochbordade och använtatt avman
sistnämndabeteckning på denäganderättvillkorligbegreppet som

förvärv 2 kap. 4 § SjöL.formen seav
förvärvsvillkor;två formerskiljersjösakrättenI avman

villkor villkorMed suspensivtoch resolutivasuspensiva ettett avses
typiska form innebärfullbordan beror. sinförvärvs Ivillkor ettvarav

äganderättsövergångenden slutligasuspensiva förvärvsvillkoretdet att
Suspensiva villkorerlagts.tills full betalning harskjuts t.ex.upp,

äganderättsförbehåll.form Detvanligen i är över-förekommer av
villkor, isuspensivttillämpningenlåtaren råder över ett varsavsom

uppställt.°regelintresse det i är
skjutervillkor interesolutivt villkorMed ettettett uppavses som

resolutivt villkoratbestånd. Ettbetingar dessförvärvs fullbordan utan
återgåbringasfullbordat kanalltså till detförvärv är attyttre men

Över villkorresolutivttillämpningenvillkoret.med stöd ettavav
tillgodoserdet i regelförvärvaren, intresseråder vars

sakrättsligtillerkännssuspensiva villkorenendast deDet är som
ofull-skrivs invillkorat förvärvsådantrelevans ettatt somgenom

resolutiva för-skeppsbyggnadsregistret. Dei skepps- ellerbordat

i sakrätt, 175Rodhe, HandbokAngående detta stycke s.se
5 resolutiva förvärvs-suspensiva ochingen skillnad mellanI fastighetsrätten görs

intevillkor föreligger förvärvarenandra slaget ärvillkor. Vare sig det eller det avena
jfr § första stycket 14 JB.vilande lagfart; 20 kap. 7berättigad till änmera

° 46 ff.Se Rune, s.
7 46 ff.Se Rune, s.
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Värvsvillkoren frånkänns däremot sakrättslig verkan och sådantett
Villkorat förvärv fullbordanskrivs in som

Mot bakgrund lufträttsutredningen har tagit SjöL förebildattav som
i sitt arbete finner utredningen det ändamålsenligt dels användaatt

äganderättsterrninologi i SjöL, dels tillåta inskrivningsamma som av
ofullbordade förvärv.

Vid ofullbordat förvärv får förvärvaren suspensivtett villkoraden
till egendomen,rätt benämnd Villkorlig äganderätt, vilkenmot svarar

Överlåtarens resolutivt villkorade också denrätt, Villkorlig ägande-en
Varderarätt. omfattar helarätt egendomen.partens Det alltså inteär

fråga samäganderätt. Så länge äganderättsförbehållet gäller ingårom
egendomen inte i någondera fönnögenhetsmassa. Det tillspartens är
vidare bara villkorliga äganderätt till egendomenparts utgören som
hans ifrågavarande förmögenhetstillgång Så länge förbehållet gäller
kan endast i förening med den andrapart råda överen parten egen-
domen överlåtelse eller upplåtelse. Det ofullbordade förvärvetsgenom
båda förenade tvångsgemenskap.är i sakrättsligparter en

Ett ofullbordat förvärv skrivs in med anteckning detattom
innefattar ofullbordat fång och Överlåtarens inskrivningett utan att
avförs. Fullbordas inte förvärv därför det villkor dessett att som
fullbordan beroendeär inte infrias förvärvaren villkoretochav av
därför gällande överlåtaren,görs skall inskrivningen avförasav
ansökan överlåtaren eller förvärvaren.av

När det gäller ofullbordade förvärv kan Vardera i vissparten ut-
sträckning förfoga sinöver rätt överlåtelse. grundFörvärv pågenom

sådan överlåtelse bör kunna skrivas in på desättav en samma som
förvärv vilka gäller själva luftfartyget eller andelen. Efter över-en
låtelse det inte längreär möjligt för överlåtaren vinna full ägande-att

till egendomen. Frånrätt denna synpunkt det naturligt vidär att
övergång Villkorlig äganderätt förvärvaren denna skrivs inrättav av

3Angående Ärs.k. oäkta resolutiva villkor, Rune, 47 ff. och 238. resolutivtse etts.
villkor inte äkta förklätt suspensivt villkor, skall detutan behandlasett sådant.ettsom
9 När det gäller lösöre i allmänhet sålts med återtagandeforbehåll användersom man
sig vid utmätning hos den sålt egendomen rättighetsutmätning, dvs.som av
egendomen intemäts säljarens rätt köparen. Vidut utmätningutan hos dengentemot

köpt egendomen använder sig sakutmätning, dvs.som utmäterman av man
egendomen tillgodoser säljarens inomrätt förfarandetsmen ram.

När det gäller registrerad skeppsegendom eller registrerat luftfartyg såltsett som
med återtagandeförbehåll lagstiftarenhar inte följt mönstret från lös egendom i
allmänhet använt metoden rättighetsutmätning såväl dåutan utmätning sker hos
säljaren då utmätning sker hos köparen se 10 kap. 2 § och ll kap. l § tredjesom
stycket UB. I båda fallen utmätningen således gäldenärens villkorliga tillrättavser
egendomen.
° Se Rune, 46s.
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gälleravförs. Dettaöverlåter rättendeninskrivningenoch somav
äganderättvillkorligasäljarensellerköparensdet somäroavsett om

ocksåÖverlåtelse naturligtviskanäganderättvillkorligöverlåtits. av
för-ochöverlåtarenbådefall börsådantIvillkor.underske ett

inskrivna.äganderättenvillkorligaden varavärvaren av
ofullbordade förvärvochfullbordadeiuppdelningenharsjörättenI

nämligendetföreliggerSjöLEnligtbetydelsesakrättsligenbartinte en
ofullbordadedäremotmedanfullbordade förvärv,förinskrivningsplikt
utredningensEftersominskrivningsrätt.tillupphovendastförvärv ger

registre-vilarSjöLiregleringenfrånskillnadtillförslag en--
bådeinskrivningenbörregistreringspliktinteoch avringsrätt en

påbyggaluftfartygofullbordade förvärvoch enfullbordade av
inskrivningsrätt.

kanluftfartygförvärvinskrivningfrågantillanslutningI avavom
registreringrörandelagstiftninginförasdet börövervägasäven om

Spörsmåletbyggnad.underluftfartygtill varinskrivning rättoch av
luftsak-1955 årsvidredanuppmärksamhetlagstiftarensförföremål

sådantillställningdåsåtillvidalagstiftning tog omrättsliga mansom
behövligt.intecknas." intebedömdesDettafåborde varaegendom

till in-angående rättutredningenvidarebehandladesFrågan av
skälfannhellerinte attluftfartygtillskrivning rätt somm.m.av

tillinskrivning rättochregistreringlagstiftning avföreslå om
emellertid vidfannbyggnad. Pantbrevsutredningenunderluftfartyg

kunna pantsättabehovfannsdet attutredningsarbete ettsitt att av
till-påbörjatSaabaktualiserades attBehovetflygplansbygge. av
lagföreslogUtredningenpassagerarflygplan.civilt enverkning ettav

skulle hatillverkaren rättvilkenenligtflygplansbygge,ipanträttom
pantbrev.ochdet pantsättaintecknaflygplansbygge,registrera ettatt

lagstiftning dåtill någonintedeli dennaleddeförslagUtredningens
företagshypotek.siganvändaändamålsenligt attansågsdet avmest

intedethargjortharLuñrättsutredningenanalysVid den som
behovbeaktansvärtnågotnärvarande finnsfördetframkommit avatt

tillskrivabyggnad eller rättunderluftfartygregistrerakunnaatt
underluftfartygrörandelagstiftningtillförslagNågotegendom.sådan

fram.intedärförbyggnad läggs

245-248.100 och1955:13Se s.prop.
z 881976:70SOUSe s.

141 ff.3 1982:57SOUSe s.
1976:70SOUbetänkandetangående1984november8denbeslutregeringensSe

luftfartygtillRätt m.m.
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Nyttjanderätt

detNär gäller nyttjanderätter till lös egendom finns det, med vissa
speciella undantag, ingen lagstiftning dessas sakrättsliga ställning.om
Sedan gammalt har det i svensk nyttjanderätträtt till lösansetts att
egendom inte kan erhålla sakrättsligt skydd sig upplåtarensmotvare
borgenärer eller tidigare eller förvärvaremot äganderätt,senare av

eller sakrätt tillpanträtt egendomen. För vissa formerannan nytt-av
janderätt till lös egendom finns det emellertid bestämmelser som ger
skydd tredje upplåtarens sida.mot Detta gäller för hyraman av
byggnad fastighet enligt motsvarande modell för fastannans en som
egendom se kap.7 2 § ochJB licensrätt till och patentansök-patent
ningar se 101-103 patentlagen l967:837.

Beträffande nyttjanderätt till luftfartyg har det tidigare övervägts -
olika skäl avvisats sådan nyttjanderätt skyddattmen av ge genom-

inskrivning.
Frågan sakrättsligt skydd för nyttjanderätt till lös sak vidom -

avsaknad lagstiftning har inte i modern tid kommit bedömasav att-
i civilrättslig praxis. litteraturenI frågan omdiskuterad.är Flertalet
författare ställer sig i dag positiva till skydd för åtminstone vissaett
viktiga former nyttjanderätt. Särskilt har ñamhållits finansiellav
leasing och andra avtalsformer står köpet Det råder docknära.som
delade meningar erkännande sakrättsligt skydd kanett skeom av

rättspraxis lagstiftning.eller det krävsgenom om
dockDet stå klart konsekvent utformat och fullt utbyggtatt ettsynes

sakrättsligt skydd för nyttjanderätt till lös sak inte inom överskådlig tid
kan komma till stånd lagstiftning.än Detta berorannat på attgenom

sådant skydd, i likhet med motsvarande skyddett för andra rättig-
hetstyper, flera delproblem hänger ihop. De viktigasterymmer som av
dem nyttjanderättshavarens skyddär upplåtarens borgenärer ochmot

till det upplåtna objektet.ägaremot ny
Leasingutredningen har i sitt betänkande Finansiell leasing lösav

egendom bl.a. behandlat frågan sakrättsligt skydd for finansiellom
leasing. Utredningen har föreslagit det införs regler sakrättsligtatt om
skydd for finansiell leasing vilka innebär leasetagares enligtatt rätten

leasingavtal leasingrätten fårett motsvarande skydd etablera-ett som
de sakrätter, äganderätt och Leasingutredningent.ex. panträtt. har
emellertid undantagit registrerad sjö- och luñfartygsegendom från
denna del sitt forslag. Skälet härtill har införandeangetts attav ettvara

5 Se 1955:13 91 och 287 f., SOU 1976:70 92 och 207prop. s. s.
6 Se SOU 1994:120 191.s.
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bredareytterligare ochegendom kräverskydd för dennasakrättsligtav
sammanhanget.i detböravilka inteöverväganden görasansetts

Även lufträttsutredningenfördärför skälfinns detbakgrunddennamot
tillerkännasluñfartyg skalltillnyttjanderättfråganövervägaatt om

skydd.sakrättsligt
huvudsakligenförekommerluftfartygtillNyttjanderättsupplåtelser

uthyrningförengelska ordetdetLeasing,leasing.formi ärsomav
språkbrukvanligtårtiondena iunder deförhyming, hareller senaste

och varianterolika formerbeteckninganvändaskommit att avsom
finns mångasaker.långtidsuthyming lösa Det sättkommersiell attav
och varianternaformernaolikasystematisera deochklassificera av

huvudformerföreligger tvådetdockkanleasingavtal. Det sägas att av
operationell leasing.ochleasingfinansiellleasing;

leasingbolagflygplanfinansiell leasinginnebärkorthet ettI attav
blivandedenanvisatsflygplan harköperleasegivaren ett avsom

nyttjanderättenmedanleasegivaren,Flygplanetleasetagaren. ägs av
brukarAvtalstidentill leasetagaren.leasingavtal upplåtsettgenom

år. leasingavgifter leasetagarende10-18 Summannormalt avvara
räntekost-ersättning förleasegivarenavtalsperiodenbetalar under ger

avskrivning helamedgervinstrisk ochadministration,nader, samt av
sakrättsliganskaffningskostnad. Frånflygplanetsdeleneller största av

betalari hyrabetydelse hyrestagarensärskilddetsynpunkt attär av
framgårnyttjandet. Dettasjälvabelöpervad attän avsommer

objektetköpaharavtalsperiodens slutefter rätthyrestagaren att
under-till beloppdetfortsätta hyraellerköpoptionsrätt ettatt som
mark-objektetsberäknasingåendeavtaletsvidstiger vad varasom
ocksåhyrestagarenIblandavtalsperiodens slut.nadsvärde vid är

harrestvärdekalkylerat ägarenvisstobjektet tillköpaskyldig enatt
option.°säljoption, put

relativtnormaltavtaletkaraktäriseras ärleasingOperationell attav
tillnormaltlivslängdleasingobjektetsförhållande tillikortvarigt upp

avtalstidenår2° leasing, därfinansielldärmed frånsigoch skiljerfem
ekonomiskaleasingobjektetshuvuddelennormalt löper över av

föralltid självleasetagarenleasingfinansiellVidlivslängd. svarar
föroch skatterförsäkringunderhåll,ochservicereparationer, av

förekommakanoperationell leasingviddetleasingobjektet medan att

7 440.1994:120SOUSe s.
Leasing: TheAircraft36. Se Margo,l Leasing flygplan, ävenSchedvin,Se s.avvon

167.1996Vol XXIAir Space Law,Objectives,Airlines s.
435.9 egendom,avseende lösSakrättSe Håstad, s.

Vol XXILaw,Objectives, Air Spacem AirlinesLeasing: TheAircraftSe Margo,
167.1996 s.
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detta ankommer leasegivaren, varvid kostnaden för detta inkluderas
i leasingavgiften.

Operationell leasing flygplan kan förekomma antingen i formav av
s.k. lease eller drys.k. lease. Wet lease innebär leasegivarenwet att
hyr plan med besättning och normalt för underhållut ochett svarar
försäkring. Vid dry lease ingår endast flygplanet. Finansiell lesaing
sker endast i form dry lease.av

Bedömningen frågan nyttjanderätt till luftfartyg skall till-av om
erkännas sakrättsligt skydd bör ske med utgångspunkt främst i
nyttjanderättens betydelse, behovet skydd och skydd kanett ettav om
förutses bli effektivt.

Leasing viktig finansieringsfonn vid anskaffandetutgör en av
flygplan. Flygbranschen mycket kapitalintensiv bransch.är Etten
flygplan kan kosta hundratals miljoner kronor. De mindre flygbolagen,

kapital, har ofta inte möjlighetstörre finansiera flyg-utan eget att
plansköp med lån och kapital, hänvisade till leasing ochäreget utan
avbetalningsköp. Leasing har därför särskild betydelse kapitalkällasom

Ävenför mindre och medelstora bolag. för bolag leasingstörre är
intressant alternativ till finansiering. Bolaget får fullettsom annan
finansiering och rörelsekapitalet lämnas Nonnalt krävs ingenorört.
säkerhet den hyrda egendomen, varför bolagetsutöver kreditmöjlig-
heter inte försämras.nämnvärt

Uppgifterna omfattningen flygplansleasing varierar. världenIom av
finns det 8 500-10 jetflygplan000 20-40 föremålärprocentvarav

leasing."för flygplansflottaSAS hade i 1997 marknadsvärdeettmars
mdkr,15 40 finansierad leasing. Avprocentav ca varav ca var genom

de jetflygplan införda i det svenska luftfartygsregistret den 31som var
december 1996 och hade kapacitet minst 10som en om passagerare

74 minst 84 113 förvärvadeöver med äganderättsför-procentvar av
behåll eller föremål för någon form nyttjanderättsupplåtelse.av

Behovet sakrättsligt skydd för leasetagaren torde särskiltav vara
vid finansiell leasing. Vid finansiell leasing innefattar hyran understort

avtalsperioden i praktiken amorteringar, hyrestagaren kan igörasom
förlitan sin köpa optionsrätt skulle hyresavtaleträtt att etc., men
upphöra under avtalstiden, på grund konkurs, lidert.ex. ägarensav
nyttjanderättshavaren kännbar förlust. kan finnasDet många skäl tillen

hyresmodellen valts, företagets soliditet, behovet flexibilitet,att t.ex. av
avskrivningsmöjligheter och skattekonsekvenser. självaI verket detär
emellertid fråga substitut till avbetalningsköp eller låneköp.ettom
Därmed ligger det sakligt till hands nyttjanderättsha-närasett att ge en

2 SOU 1994:120 95.s.
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skyddsakrättsligamotsvarandeleasingfinansiellvid ensomvare
avbetalningsköpare."

sällan tillobjekt intetillhörandemedleasingavtalLöpande görs
brukarvärdetdet primärabelåning. Somomsättning ochförföremål

avtalen.enligt Lease-betalningsströmmamade löpandebetraktasdå
leasing-löpandei förtid brytasällan intressedärförgivare har ettattav

till angivnaBakgrundenobelastat.objektetavsikt säljaavtal i att nu
transaktionen endastroll i ärleasegivarensförhållanden attär att

valt ochobjekt leasetagarenanskaffningenfinansiera ett somav
förhandlatmed leverantörenför vilket leasetagarenochspecificerat om

medföromständigheterleveransvillkor, Dessaprestanda, attpris, osv.
efterobjektetpris förfå bättreundantagsvis kanbaraleasegivaren ett

Leasingensavtalet.löpandeerhåller detvad hanåtertagande än
iförsta handdärför ileasegivaren liggerförvärdekommersiella

substansvärde vidleasingobjektetsinteavtalet ochavkastningen
för leasegivarensgällai hög gradtordeförsäljning. Detsamma även

början på 90-fmansbolagskonkurser ifrånErfarenhetenborgenärer.
fördel imycket sällan någonkonkursförvaltarevisar atttalet att seren

konkursavvecklingeninriktasställetleasingavtal. Ilöpandebryta
ellerlöpande avtalstånd överlåtelsefå tillkunnanormalt på att aven

ofta tillleasingobjekt,vidhängandemedleasingstockar, annathela ett
finansbolag.

skydd för leasingav-anförasskulle kunnaVad mot ettsagtssom nu
aldrig harborgenärerleasegivarensdet såtal. Om nästan ettär att

hävdaskan detleasingförhållande,brytakommersiellt intresse ettattav
in-till detta. Dennafinnsbetydelse detsaknardet rättattatt en

prisnivån påTill början kanbärande.vändning dock knappastär en
avtaletsärskiltavkastningen,avtaladedenmarknaden ändras så att om

understiger denkonkurstidpunktenvidtid, avsevärtlöper för lång
och medvärdeobjekt med högtleasingavtal förVidmarknadsmässiga.
objektetsflygplan, kangällerdetfrågalöptid, detlång närär omsom

leasegiva-beräknat. Förhögrevisa sig blirestvärde därtill änavsevärt
tillgodogöra sigsökabättredet dåkanborgenärer attvararens

förskall erläggasbeloppsig med denöjaövervärdet än att som
leasetagarenförekommaVidare kan detavtalet.återstående del attav

dåligavtalettid, varvidförtid för längreleasingavgiñer ibetalat geren
konkursbo.leasegivarensavkastning

nyttjande-anförasskulle kunnaEtt mot attargumentannat gesom
kreditvär-skulle påverkaskyddsådantskyddsakrättsligt är att etträtter

Är viddenutgående hyran lägreden gängsehyresobjektet. ändet på

n 435egendom,avseende lösHåstad, SakrättSe s.
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Åexekution blir objektet mindre det inte uthyrt. andravärt än om vore
sidan kan det dvs. egendomen värd förtvärtom, att ärvara mer

borgenärer i uthyrt i outhyrt skick. Hyresnivân emellertidägarens än är
förvärvarenågot och panthavare till hyresobjektet kan med itasom

beräkningen objektet redan uthyrt vid överlåtelsen ellerärom
pantsättningen. Ett sakrättsligt skydd för nyttjanderätter kan därför inte

något otillbörligt gynnande nyttjanderättshavare påutgöraanses av
upplåtarens borgenärers bekostnad. sammanhanget förtjänar detI att
betonas sakrättsligt skydd för nyttjanderätter inte påverkaratt ett
uthyrarens eller dennes borgenärers möjlighet sägaatt ettupp
leasingavtal eller tillbaka luñfartyg, eftersom detta äratt ta ett
obligationsrättsliga frågor huvudsakligen avtal.styrs parternassom av

Vidare frågankan det anföras sakrättsligt skydd för nyttjan-att om
derätter inte bör lösas för luftfartyg generellt för lösseparat utan
egendom. Luñfartyg skiljer sig emellertid i utsträckning från övrigstor

det finns centraliserat register för allalös egendom, dels att ettgenom
luftfartyg förluftfartyg, dels måste registreratatt ett attgenom vara

till luñfart. tidigare har behandlats föreslår utredningenanvändas Som
luftfartyginskrivning i luftfartygsregistret äganderätten till ettatt av

sakrättsligt skydd. Skulle frågan sakrättsligt skyddskall medföra ett om
till egendom i allmänhet skulle detför nyttjanderätter lös övervägas,

införa inskrivning sakrättsligtknappast bli aktuellt moment.att som
emellertid eñersträvansvärt hamening detEnligt utredningens är att

föri detta fall inskrivningsakrättsligt momenttypsamma av --
aktuelltEftersom det inte skulle blii luftfartyg.olika rättigheter attett

i luftfartyg ochsakrättsliga vid upplåtelserha moment annansamma
luñfartyg.frågan förinte hinder lösaegendom detlös utgör att separat

mellan olikamöjlighet väljaflygföretag havissa fall kanI attett
flygföretagetviktigt förVid detta val detför registrering.länder är att

landvisstblirkonsekvensernavilka de civilrättsliga att ettveta av
nyttjande-ställningen hossakrättsligalagreglera denväljs. Genom att

dennaråder ii dagundanröjs den rättsosäkerheti luftfartygrätter som
skapassakrättsligtinskrivningväljafråga. Och momentatt somgenom

och lättsnabbtdetordning och redadet allmänt att ettsett genom
luftfartyg,belastarnyttanderätterfå reda vilkagår ettsätt att som

förvärvare.presumtivasåväl kreditgivarevilket till fördel förär som
Omflygplan sker oftaNyttjanderättsupplåtelser gränserna.överav

till luftfartyginföras skydd för nyttjanderättdet skall sakrättsligt ärett
internationellfårdet därför också betydelse bestämmelsernaomav

internatio-genomslagskraft. Enligt artikel i 1948 års konventionI om
nellt erkännande luftfartyg, Sverige har tillträtt,tillrättav som
förbinder nyttjande-sig de fördragsslutande bl.a. erkännastaterna att

luftfartygtill vid upplåtelse minst månader. underDettarätt sex
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förutsättning nyttjanderätten tillkommit iatt överensstämmelse med
lagen i den fördragsslutande i vilken luftfartyget nationalitets-stat var
registrerat vid tiden för rättighetens tillkomst, och vederbörligenär
inskriven i offentlig inskrivningsbok i den fördragsslutande därstat
fartyget registrerat.är Ett sakrättsligt skydd för nyttjanderätt som
bygger på inskrivning kommer därför effektivt detatt attvara genom

får internationelläven genomslagskraft.
Sammanfattningsvis finner utredningen övervägande skäl talaratt

för det införs sakrättsligt skydd för nyttjanderättatt tillett luftfartyg.
Även skälen för införa sådant skydd sigatt starkastgörettom
gällande beträffande finansiell leasing finns det enligt utredningens
mening inte någon direkt anledning inte erbjuda andra formeratt av
nyttjanderätt till luftfartyg sakrättsligt skydd. Genom utsträckaatt
skyddet till alla former nyttjanderätt undgår också avgräns-av man
ningsproblem. Vid nyttjanderättsavtal med väsentliga positiva
förpliktelser för upplåtaren, vid lease, torde dockt.ex. wet ett
sakrättsligt skydd bli begränsat värde eftersom positiva förpliktelserav
i princip inte kan påläggas tredje på sakrättslig grund. Dettarentman
bör emellertid inte hindra nyttjanderättshavaren får sakrättsligtatt ett
skydd för själva nyttjandet luftfartyget.av

optionsrätt

Leasingavtal innehåller inte sällan villkor för leasetagarenrätt attom
under leasingperioden eller efter dess utgång, ersättning, förvärvamot
äganderätten till leasingobjektet. En sådan s.k. optionsrätt kan framgå
uttryckligen leasingavtalet eller optionsavtal. Enett separatav av
optionsrätt kan ha olika utformning. Den kan ha forment.ex. av en
köpoption, vilket innebär leasetagaren har inte skyldigheträttatt men

köpa objektet och leasegivaren har skyldighet säljaatt objektetatt om
leasetagaren påkallar det. En optionsrätt kan också ha formen av en
förköpsoption, vilket innebär leasetagaren har första interättatt men
skyldighet köpa objektet och leasegivaren vill säljanär det ochatt om
leasegivaren har skyldighet vid försäljning först hembjuda objektetatt
till optionshavaren. förekommerDet också option har formenatt en

förlängningsoption vilket innebär leasetagaren har rättattav en men
inte skyldighet fortsätta nyttja objektet efter den ursprungligaatt
avtalsperioden och leasegivaren har skyldighet låta leasetagarenatt

så leasetagaren påkallargöra det.om
För leasetagare kan optionsrätt med tiden få betydandeetten en

värde. En för leasetagarenrätt köpa objekt till visst förutbe-att ett ett
pris innebär han harstämt tillgodogöra sig förmånenrättatt att attav
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blisigutövande visaroptionensförtidenmarknadsvärde vidobjektets
har leasetagarenfallsådant ettpriset. Iförutbestämdadet etthögre än

leasegivarensstår sigoptionsrätten motintressebeaktansvärt attav
singularsuccessorer.ochborgenärer

sakrättsligt ärbedömasskallegendomlöstillköpoptionsrättHur en
saknaserhållaskanskyddsakrättsligtstöd förDirektovisst. attnågot

inomuppfattningentraditionellaEnligt denrättspraxis.ochi lag
Sakrätternasetableras.då inte kunnaskyddsakrättsligtskullesakrätten
uppfattningerkända. Dennaredandetillbegränsatskulleantal vara

uppfattningenutsträckningvilkenitveksamtdetochkritiserats ärhar
förhärskande.kanalltjämt anses

dentorde över-köpoptionsrättborgenärsskydd förBeträffande
deföljersådan rättdoktrineninommeningen attvägande envara

ifrågavarandeköpvanliga typförgäller avreglersakrättsliga avsom
dåskullesaklösköpaoptionegendom." erhållitDen att enensom

borgenärerutställarens attskyddfåhuvudregel kunna genommotsom
besittning.isakenta . luftfartygtillköpoptionsrättvärde etttill detMed hänsyn stora en

ståroptionharoptionshavarare attdet intresse enavkan motsvara, en
denochsingularsuccessorerochborgenärerupplåtaressig mot en

sakrättsligaoptionsrättersbeträffanderåderdagiosäkerhet som
köpoptions-tillerkännalagskälutredningenfinnerställning att genom
skäl förbärandeNågotskydd. attsakrättsligtluftfartygtill etträtter

köpoptionskydd försakrättsligtoptionshavaretillerkänna eninte en
gränsdragningproblemundvika motfunnit. Förinteutredningen atthar

likainteutredningenoptionsrätter varaformer anserandra somav
endastförvaltutredningen attemellertid stannaattharskyddsvärda

skydd.sakrättsligtköpoptionertillerkänna
skallinskrivningföreslårutredningen att varabakgrundMot attav

nyttjanderättsupplåtelserochförvärvvid avsakrättsligadet momentet
vidsakrättsligadet momentetinskrivning ävenbörluftfartyg vara

tänkaskanÄven skydd främstsakrättsligtbehovetoptionsrätt. avom
begrän-skäldet ingetfinnsleasingavtal attmedsambandaktuellt ibli

leasingsituationer.tilloptionsrätterförskyddetsakrättsligadetsa
nyttjan-medsambandiupplåtits ettoptionsrättgällerdetNär som

blioptionsrätten ävenförskydd attsakrättsligtderättsavtal kommer ett
rörandekonventionårs1948artikel iIEnligtverksamt.internationellt

175 ff.ff. och149ff., samt37Tredjemansskyddets gränser,23 Forssell, s.Se främst
609i sakrättHandbokRodhe, s.

Forssell,239 f.,164 och222avtalsrätt, a.a.,24 i allmän notStudier s.Karlgren,Se s.
ochKonkursMöller,ochff.442egendom,lösavseendeSakrättHåstad,176, s.s. 453.sakrätt,AllmänHesslerJfr540 ff.kontrakt, s.s.
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internationellt erkännande till luftfartygrätt skall nämligen medav en
besittning luftfartyg förenad rätt köp förvärva fartygetav att genom
erkännas i de fördragsslutande under förutsättningstaterna rättig-att
heten tillkommit i överensstämmelse med lagen i den fördragsslutande

i vilken luftfartygetstat nationalitetsregistrerat vid tiden förvar
rättighetens tillkomst och den vederbörligenär inskriven i offentlig
inskrivningsbok i den fördragsslutande där fartyget nationali-ärstat
tetsregistrerat.

6.4 De olika sakrättsliga konflikterna

dettaI avsnitt skall behandlas hur konkurrensen mellan olika anspråk
beträffande luftfartyg skall lösas. Utredningen har eftersträvatsamma

låta inskrivning det sakrättsligaatt i samtliga konfliktermomentetvara
beträffande luftfartyg, dvs. den i godett sökt inskrivningatt trosom

sitt anspråk skall skyddad. Vid utformningen förslag tillav vara av
enskilda regler för olika kollisionsfall har i förekommande fall
sjösakrättsliga regler tagits förebild. I övrigt har allmännasom
lösörerättsliga regler och fastighetsrättsliga regler tagits förebild.som

I avsnitt 6.4.1 och 6.4.2 behandlas de sakrättsliga konflikter som
kan uppkomma i samband med överlåtelse eller upplåtelse ettav
luftfartyg med utgångspunkt i den traditionella uppdelningen i fall
avseende borgenärsskydd och omsättningsskydd.

För konkret åskådliggörasätt huratt olika konfliktsituationerett
skall lösas enligt utredningens förslag också schematiskpresenteras en
framställning behandlar konflikterna med utgångspunkt i hur desom
konkurrerande anspråken blir tillgodosedda, alltså den möjliga
rättsföljden. Konkurrerande anspråk kan bli tillgodosedda på två
olika Antingensätt. sker detta det anspråket helt fårattgenom ena
vika. Denna konfliktlösningar benämnstypen exstinktiva ochav
beskrivs i avsnitt 6.4.3. Eller också består lösningen i att en av
rättigheterna företräde framför den andra, den förges utan att senare
den skull utplånas. Denna konfliktlösningar benämnstypen av
prioriterande och beskrivs i avsnitt 6.4.4.

25Framställningen i dessa båda avsnitt bygger på modell utarbetats rätts-en som av
vetenskapsmannen Ulf Jensen, Jensen, Panträtt i fast egendom 92 ff.se s.
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Borgenärsskydd6.4. 1

anspråkkonkurrerandeolikahurborgenärsskyddFrågan avserom
förblirellerkonkursgår inågon ut-utsattskall tillgodoses när

mätning.
då haninträdabörborgenäreröverlåtarensskyddFörvärvarens mot

inskrivnings-denutgångenfrånfång, dvs.för sittinskrivningsökt av
ansökningenförutsättningunderbeståochgjordes, attdå ansökandag

fullbordatsig fånget ärgällerinskrivning; dettillockså leder vare
ofullbordat.eller

detillämpasbörinskrivninggrundBorgenärsskydd av
inteoch gåva,bytesingularfången köp,förmögenhetsrättsliga men

universalfång.bolagsskifte eller annatförvärv testamente,arv,genom
tidigaredeniinnehavareninträder denuniversalfångVid nye

ifortfarande kantillgångarnaställning tasinnehavarens attgenom
skulder.innehavarenstidigaredenbetalninganspråk för av

gällainskrivning integrundborgenärsskyddNaturligtvis kan av
självständiga,harborgenärer motöverlåtarenssådana varsommot

förenade medde ärpå egendomenanspråkgällande attoch genomen
skyddhellerinte utgöraInskrivning kanretentionsrätt.ellerpanträtt

in-innanegendomenutmätningvunnitborgenär, avmot somen
gjordes.skrivningsansökningen

särställ-försäljningexekutivgrundförvärvintarVidare enav
ordningexekutiv ärluftfartyg iförvärvardenning. Att ettsom

borgenärerexekutionsgäldenärens-fångesmannens utanskyddad mot
i sakensliggerinskrivningfullbordas natur.behöverköpet genomatt

förordnatförfarande,offentligt är attExekution är ett som
Och dessatill sinskall komma rätt.borgenärerexekutionsgäldenärens

gällandeanspråksinakunnasålunda inte görabörborgenärer nytt
anledning tillingenfinnsDäremotförsäljningen.efteregendomeni

överlåtelsefrivilligskettförvärvetfalldetsärbehandling att genomav
konkursbo.från

samband medharavregistreringhänseende börsakrättsligtI som
förvärvaresåkaninskrivning. Detmed attjämställasförvärv envara
anledningmedluftfartygsregistretluftfartygavregistreraönskar ett ur
luftfartygsvensktutlänning köptexempelvis när ettsitt förvärv, enav

avregistreringSkulle intehemland.i sittdetregistreraoch attavser
aktuelladetskullesituationdennainskrivning imedjämställas

rättsord-svenskaenligt denskyddsakrättsligtfåinte kunnaförvärvet
förvärvanledningmedavregistrering ettansökanningen. En avom

rättsverkanhänseende hasakrättsligtdärför ibör som ensamma
givetvismåste förvärvetavregistreringVidinskrivning.ansökan om
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underkastas lika prövning det hade varit frågaen noggrann som om
ansökan inskrivning.om en om

När borgenärsskyddet har uppkommit har överlåtarens borgenärer
inte längre tillgång till egendomen det då förvärvarensärutan
borgenärer har möjlighet egendomen i anspråk för kravatt tasom mot
förvärvaren. En näraliggande fråga förvärvarensär borgenärerom
dessförinnan kan egendomen i anspråk för krav förvärvaren.ta mot
Här alltså falletdet gäldenär har förvärvat luftfartygattavses etten

inte skrivit in äganderätten till den.men
När gäldenären/ köparen fullgjort sina skyldigheter enligt köpeavtalet
han i och för sigär berättigad vidare utfå egendomen. Någonatt utan

realisation kan emellertid inte komma i fråga förrän gäldenärens
förvärv blivit sakrättsligt skyddat. Något skulle innebäraannat att
exekutivköparens skulle högsträtt osäker, vilket skulle påverkavara
budgivningen. Innan sakrättsligt skydd har uppnåtts kan det därför inte
bli fråga förbehållslös utmätning egendomenom en utan ut-av
mätningen bör rättighetsutmätning.ske När rättighetsut-som en en
mätning väl har skett kan Kronofogdemyndigheten med stöd kap.4av
31 § UB söka inskrivning förvärvet och därigenom förebyggaav att
luftfartyget i anspråk säljarens borgenärer. Skulle förvärvarentas av

i konkurs har förvaltaren behörighet enligt 7 kap. 8 § KL.vara samma

6.4.2 Omsättningsskydd

Med omsättningsskydd tidigare förvärvares skyddavses en mot en
förvärvares anspråk eller förvärvaresomvänt skyddsenare en senare

någon tidigare förvärvatnär sak eller rättighet.samma
framförDet allt situationerär aktuella. Det kantre ärsom vara

fråga rättslig brist i överlåtarens fång eller tidigare förvärvom egeten
i fångeskedjan. Vidare kan det så överlåtaren förut förfogatattvara

egendomenöver överlåtelse och sålunda frånhänt sig rättgenom att
sedan överlåta den till Det kan också tänkas överlåtarenannan. att

överlåtelsen handlar i strid med för honom gällandegenom ett
förvärvsvillkor.

2°I förarbetena till UB har frågan berörts såvitt skepp såtillvida uttalandeattavser ett
gjorts utgå från egendomen sådan skallatt utmålas. Det talas sålundasom synes som
i fråga kronofogdemyndighetens befogenhet inskrivningsöka gäldenärensom att av
förvärv skepp skeppet har seutmätts 1980/81:8 484.att Dettaav om prop. s.
uttalande kan dock inte bindande. Se Gregow, Tredje vid utmätning,rättvara mans

248.s.
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godtrosförvärvavseendefrågorreglerasnärvarande avFör
godtrosförvärv1986:796lagenhuvudsakligenluftfartyg omgenom
endastskegodtrosförvärvkanlagEnligt denna genomlösöre.av

gåva.och byte ävenköpinte barafaller utanHärunderöverlåtelse.
få bättrealdrig rättellerarvinge testamentstagarekanDäremot enen

andravidgällerhade. Detsammaarvlåtarenvadarvegodsettill än
kanGodtrosförvärvbodelning.förvärvsåsomuniversalfång, genom

förfogabehörigellertill saken attvarken ägareöverlâtaren ärske, när
falletbara över-intetäcker attLagenskett.detpåden sättöver som

hadebaraellerstulit densakentillvaritaldrig utan t.ex.ägarelåtaren
äganderättsförbehållmedavbetalningdeneller köptlånstillden

skall tillämpaslagenframgårförarbetenabetalat. Av attinteännumen
tillsakenöverlåtittidigarevaritöverlâtaren ägareockså när men

s.k.ellerdubbelöverlåtelsesåledesföreliggerdetnågon enannan;
besittningi sinsakenfåttintetvesala. förvärvarenförstedenFastän

förförutsättningEngodtrosförvärvslagen.ihanbetraktas ägaresom
Besittningbesittning.i sinsakenhadeöverlâtarengodtrosförvärv är att

förvärvarenSlutligen krävsfunktion. attlegitimerandesåledeshar en
besittning.siniegendomenfåttgodi tro

konverte-traditionochbesittningkravenmedkan,reglerDessa
förslag.utredningensförförebildinskrivning,tillrade tas somatt avse

omsättningsskyddrörandeÄven reglernagårområdesjörättenspå
följaförställetireglerlösörerättsliga attallmännatillbaka

förebild.fastighetsrättslig
kunnaskallluftfartygregistreratgodtrosförvärv ettFör att av
grundpålegitimeradöverlâtarensåledesmåsteståndtillkomma vara
lagenförutsättsluftfartygoregistreradeFörinskrivning.av

Närtillämplig.blialltjämtlösöregodtrosförvärv1986:796 avom
Detinskrivet.redanförvärvöverlåtarensskallskeröverlåtelsen vara

sedanochinskrivningsöktdennetillräckligtdärför inte attskall vara
iföretarägareöverlåtelse rättsigdetNär rörfår sådan. somenom

dennemåsteförvärvsvillkorgällandehonomnågotmedstrid mot
anteckninginskrivetfånghans är utan omlegitimerad omvaraanses

börutgångspunktendetkan sägasallmänt attfråga. Rentivillkoret
förfoga överöverlåtarens rättibrister attsådanafinnsdetnärattvara

kanluftfartygsregistretframgånormalt bör enluftfartyg avett som
inskrivning. Däremotbristdennabotaförvärvaregodtroende genom

ellerluftpanträttformilegalpanträtterbli frågadet inte avkan attom
Luftpanträttgodtrosförvärv.vidutplånaskunnaskulleretentionsrätt

kvaliñkationsig tredjestår utanmots.k. panträtt, manär tyst somen

1727 l985/86:l23Se s.prop.
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i form besittning eller registrering, och retentionsrättenav liksomär
handpanträtt besittningsbetingad. Regelrätt stiftad och bevarad
legalpanträtt bör därför stå sig även den kännedommot utansom om
rättigheten förvärvat egendomen någon legitimerad tillav som var
överlåtelsen på grund inskrivning.av

Vidare måste förvärvare i god vid tiden för överlåtelsenen trovara
och därefter söka inskrivning, alltjämt i god för det skalltro, att
kunna bli fråga godtrosförvärv. Förvärvarenett måste förbli iom god

till utgången inskrivningsdagen.tro av
Liksom det gällernär borgenärsskydd detär nödvändigt ocksåatt

förvärv, föranleder avregistrering egendomen, kansom vinnaav
omsättningsskydd enligt svensk lag. Anmälan egendomen förav
avregistrering med anledning förvärv utlännings köpt.ex.av av-
svenskt luftfartyg bör därför medföra rättsverkan i dettasamma-
avseende ansökan inskrivning förvärv, förutsattsom om av att
anmälningen inte avslås.

När godtrosförvärv har skett enligt godtrosförvärvslagen, har den
förlorat sin äganderätt möjlighet få tillbaka sakensom lösen.att mot

Enligt sjölagen ñmts det ingen sådan vidrätt godtrosförvärv av
skeppsegendom. I sådant övervägande kommersielltett sammanhang

överlåtelse luftfartyg torde det inte heller finnassom något behovav
regler lösningsrätt för den rätte ägaren. Det bör tillräckligtav om vara
den harrätte ägaren möjlighetatt få ersättning statligaatt medel seav

avsnitt 7.1.
Vid förvärv luftfartyg på exekutiv auktion tillämpas förav närvaran-

de de regler i 14 kap. UB lös egendom i allmänhet.som avser
Beträffande försäljning skepp, skeppsbygge, fast egendom ochav

finnstomträtt det speciella regler i 14 kap. 3 § UB bygger påsom
tillämpliga inskrivningssystem. De kan i huvudsaksägas innebära, att

köpare blir skyddad lagakraftvunnen försäljningen genom om
gäldenären inskriven Närägare. registrerat skepp ellervar som
skeppsbygge, fast egendom eller säljs, hartomträtt tredje tillrättman
ersättning under förutsättningarstaten i 14 kap. 6 §av UB.som anges
Staten kan också enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen 1972:207 bli
skadeståndsskyldig på grund felaktigt förfarande från kronofog-av
demyndighetens sida. 14 kap. UB tillämpligtär även egendomnär
säljs exekutivt under konkurs eller grund föreskrift i lagav annan

hänvisar till UB jfr 8 kap. 1 § tredje stycket UB. Om konkurs-som
förvaltaren själv säljer konkursboets egendom, räknas däremot för-
säljningen vanligt civilrättsligt köp mellan konkursboet ochsom
förvärvaren.

Eftersom utredningen föreslår inskrivning skall bli sakrättsligtatt ett
beträffandeäven luftfartyg bör frågormoment rörande godtrosförvärv
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överensstämmelse medprincipiellireglerasförsäljningexekutivvid
skepp.registreradegäller förvad som

lösningarExstinktiva6.4.3

tilllederkonfliktlösningarde att ettbehandlasavsnittdettaI som
där bägge ärkollisionerbådeHit räknas parterutsläcks.anspråk

demendastdärsådanaochköpareköparehotade t.ex. en avmot
Även detnyttjanderättshavare.köparerisksådan t.ex.löper moten

tillEndubbelriktat.oftast ägare ettegentligenfallet ärsenare
förloratharnyttjanderätt,tvingasluftfartyg acceptera ensom

nyttjanderättshavarenäganderättenfunktiontill dentillgången somav
speciellaockså denräknaslösningarnaexstinktivadeTillöver.tar

konkursbo,frånanspråk,förekomsten ettsituationen, t.ex.ettatt av
inteckning.anspråk, såsomandrauppkomstenhinderär motett av

ochfallenväsentligastekoncentrerad på de tarFramställningen är
fallendastbehandlasVidareluftpanträtt.kvarstad ochintebl.a. upp

giltig,varit fulltluftfartygettillupplåtarenseller rättöverlåtarensdär
godtrosfallet"äktadetfinnsSåledesifrågasatt.inte seeller -

inskrivning rätt1955:227§ lagentill 2förslagutredningens avomg
aldrigöverlåtarendet, däralltsåmed,inteInskrLluftfartygtill -

luftfartyget.tillrätt ägarevar
samlade ikonflikternaexstinktiva ettfinns deuppslagPå nästa

lös-kortaparagrafer ochtill relevantahänvisningarmedschema,
ochInskrLparagrafhänvisningarnainteDärningar. annat avseranges

först kortskalllag. Schemati dennaändringartillförslagutredningens
förklaras.

luftfartyget.påanspråkolikafemfinnsspalternabåda typerI av
ochförvärvofullbordades.k.gäller"köp" ävenDet sägs omsom

degåva. Iochalltså byteöverlåtelseforrnerna,också de andraallmänt
konkurreranderegel dettordeköp,inbegriperkonflikter somsom

konfliktenochbeteendesäljarensgrundpåanspråket uppkomma av
denne.anspråkolikatvâbotten motoch röragrunddärför itorde

medstridiluftfartygettill t.ex.äganderättenfullavill ha denKöparen
köpare.ellersäljarens borgenärer annanen

i denochanspråkenäldstadetilllodräta spalten vänsterdenI anges
vågräta deovanliggande yngsta.

konfliktfallen. EttexstinktivadeendastschematförstaDet tar upp
avsnitt.ilösningar nästaprioriterandemedliknande, ges
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C Köp Nyttjanderätt
A Optionsrätt

Köp 2 § 2 i §g
C vinner han i god C vinner han i godom om

söker inskrivning inskrivningtro sökertro
före A. Vid samtidig före A. Vid samtidigan-
sökan vinner A. ansökan vinner A.

Nyttjanderätt 2 h § 2 j §
Optionsrätt C vinner han söker C vinner han i godom om

inskrivning före A, söker inskrivningtro
oberoende god före A. Om rättigheter-tro.av
Vid samtidig ansökan kan vid sidanutövasna
vinner A. blirvarandra bådaav

gällande. Vid samtidig
ansökan vinner A.

Inteckning 14 §
Inteckningen gäller
också efter köpet.

Utmätning 4:18 2 UBst
Utmätning kan ske om
gäldenären inskrivenär

ägare. Har C blivitsom
inskriven ägare kansom
inte luftfartyget utmätas.

Konkurs 3:1+3:3 KL 3:1+3:3 KL
Efter konkursbeslutet får Efter konkursbeslutet
inte gäldenären råda får inte gäldenären råda

boets tillgångar.över över boets tillgångar.
Godtrosförvärv kan jml Godtrostörvärv kan jml
3:2 KL ske intill 3:2 KL intillskesenast senast
dagen efter kungörandet dagen efter kungörandet
i PoIT. i PoIT.
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KonkursUtmätningInteckning

2 f §2 f §§11
kan drasEgendomenskeUtmätning kanvinner han sökerC om

deni konkursenAden dagVidinskrivning före A. t.0.m.t.0.m. an-
ansökerdag Ainskrivningvinner sökersamtidig ansökan omavom

inskrivning sitt för-sittförbundit förvärv.inte AA avom
värv.sig låta luftfartygetatt

på grundintecknas av
tidigare med-ägares
givande.

sigRättigheten står om
vidinskrivenden var

jfr 46 §konkursbeslutet
såvida inte6, upp-p

till sådanlåtelsen var
den börnackdel, att

jml 4:5 KL.återvinnas

förblirInteckningen25 §
gällande, kanInteckningar inte upp-mensom

exekutivefterköpeskillingen höratäcks av
försäljning 25 §enlefter denupphör omex-

inte täcks köpe-denförsäljningen.ekutiva av
skillingen.

3:8 KL347 § p
Påbörjad utmätninginteckningAnsökan om

fortgå.skallärendeavslåsskall om
anteckningangående om

tagitsutmätning har upp
inskriv-på densenast

inteckning-ningsdag då
söks.en

KL3:747 § 4p
inletts,konkurseninteckning SedanAnsökan om

endast skeutmätningfåravslås.skall
räkning.panthavaresför
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Överlátelser upplátelseroch

dubbeldispositioner äganderätt,stadgandenacentralaDe avom
och j InskrL.optionsrätt finns i 2 2 i 2nyttjanderätt och g,

först ingångna avtaletenligt mall. DetKonflikterna löses alla samma
vinna, det i godföreträde, kanhar utgångsvis troett yngre ommen

tidpunkten förInskrivningenblir inskrivet före det äldre. avgörs av
skulle bliansökningenansökan inskrivningsdagen, även om

ansökan leder tillbeviljad först Enuppskjuten och somsenare.
InskrL.§ andra stycketavvisande eller avslag, ingen 2rätt,ger m

Utmätning och konkurs

Företrädet luftfartyget löses normaltmellan utmätning och rättigheter i
med prioritet. konkurs ochVid utmätnings konkurrens med köp,en
inteckning kan lösningar.det emellertid bli aktuellt med exstinktiva

Vid blirkonkurs medför anspråk luftfartygettotaltettsom- -
alltid frågadet exstinktiva Beträffande konkurs finns detlösningar.om

två centrala lagrum stadgarutgå ifrån. Dels kap. § KL3 1att attsom
gäldenären efter konkursbeslutet får råda egendomen,inte längre över
dels 3 kap. 3 all§ KL konkursbos tillgångar ärsäger att ettsom
gäldenärens utmätningsbara hör allegendom dit luftfartyget samt--
återvinningsbar egendom. alltså, gäldenärensHuvudregeln är att
förfogande beslutats.egendomen konkursenogiltigt, såöver är snart
Regeln kompletteras giltigaemellertid §3 kap. 2 KL, gör attav som
rättshandlingar efter konkursensmed gäldenären ske dagenkan t.o.m.
kungörande i i godPost- och Inrikes Tidningar, tro,motparten varom
dvs. ovetande konkursen.om

Inteckningar

vidInteckningar prioriterandekonkurrerar i huvudsak sätt,ett men
köp ansökanoch konkurs konflikten exstinktiv. En ägaresär omny
inskrivning InskrL till avslagenligt §sitt förvärv leder 11 av enav
inteckningsansökan medgivande.tidigaresöks på grund ägaresavsom

förslagKonkurs § 4 i utredningenshinder inteckning, 53är motett p
till InskrL nuvarande 13 §.
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lösningarPrioriterande6.4.4

alltsådetHärlösningarna.prioriterande ärdebehandlasavsnittdettaI
endasthelt,förlorarfrågainte utanparterna enomatt avom en

fyrabaradetnedanstående schema, ärframgårrangordning. Som av
options-nyttjanderätter,rangordnas detta sätt:anspråk kansom

sigbetydelse visarPrioritetensinteckningar.ochutmätningarrätter,
äldreInnehavarenauktion.exekutivförst vidfullt av enut en

harföre denexempelvis betaltdåinteckning får yngre.ensom

lnteckningUtmätningNyttjanderättC
OptionsrättA

§ 219 b3 UB st4:30j2 § stNyttjanderätt
Rättigheten harRättigheten gåri godDenOptionsrätt tro

prioritet,bättreföre, deninskrivnaförst om
söktsinnan denskrivitsrättigheten har om

samtidigtutmätningenprioritet. Vid senastan-
inteckning-medinskriv- tecknades.samtidig

ning dethar en.
avtaletäldsta

företräde.

FRL9 § 34:30 2 UBUB st4:30 3 stUtmätning st
UtmämingenEtt äldreUtmätningen går utmät- ger
bättre rätt,ningsbeslutföre, den omgerom

antecknatsframför denföreträdeantecknats senast
samtidigtsamtidigt även senastett yngre,som

inteckningenantecknasderättigheten skrevs somom
beviljades.Samti-samtidigt.in.

ansökningardiga
utmätningom

ledanormaltskall
samtidigttill

4:ll lbeslut, st
UB.

19b§lst9§3stFRLl9b§2stInteckning
inteck-äldreInteckningen EnInteckningen gerger
före-ning hardenföreträde,denföreträde, omom

framförträdeinnansöktsinnansökts rät- ut- en
Vid samti-mätningsbeslutetskrevstigheten yngre.

dig ansökanantecknades.in. ges
lika rätt.
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6.5 inskrivningVar skall ske

förslag:Utredningens Den inskrivningsbok för luftfartyg som
förs vid Stockholms tingsrätt integreras med luftfartygsregistret,

således blir kombinerat offentligrättsligt och privaträttsligtettsom
register.

Sverige finns det två register luftfartyg.I avseende Båda centralise-är
försrade de två olika myndigheter. offent-Det detärmen av ena

ligrättsligt betingade luftfartygsregistret förs Luftfartsverket.som av
Det andra den privaträttsligt betingade inskrivningsbok förär
luftfartyg förs vid Stockholms tingsrätt. båda registrenDe iärsom
viss utsträckning beroende Sålundavarandra. får exempelvisav
inteckning i luftfartyg inte beviljas mindremed den medgettsom
inteckningen införd i luftfartygsregistret Vidare fårär ägare.som
avregistrering inte ske inte inteckningshavare har medgett attom
fartyget avregistreras.

Bestämmelser den inskrivningsbok förs vid Stockholmsom som
tingsrätt finns i InskrL och kungörelsen 1955:630 med närmare
föreskrifter inskrivningsbok för luftfartyg byggerLagenom m.m.

på årsbl.a. 1948 konvention rörande internationellt erkännande rättav
till luftfartyg, den s.k. Genêvekonventionen eller inskrivningskon-

SÖ 36.ventionen, Sverige tillträdde år 1955 1955 Desom nr
rättigheter skall erkännas enligt konventionen fyrauppdelade iärsom
kategorier, nämligen

luftfartyg,äganderätt till-
besittning luftfartygmed förenad köp förvärvarätt attav genom--

fartyget,
nyttjanderätt till luftfartyg enligt upplåtelse minst månader,sex-

samt
hypotek och"mortgage" liknande rättighet i luftfartyg,annan-

tillkommen enligt avtal såsom försäkerhet betalning gäld.av
framgårOm inte konventionen skall verkan i förhållandeannat av

till tredje inskrivning någon dessa rättigheter bestämmasman av av av
enligt lagen i den fördragsslutande där rättigheten inskriven. Avärstat
konventionens artikel paragraf framgår emellertid1 allaatt
"inskrivningar avseende visst luftfartyg skola i in-göras samma
skrivningsbok". Konventionen lägger således hinder i förvägen att en

23Genêvekonventionen i tillträttsträdde kraft 1953 och hade den 31 december 1996
däribland USA,70 länder, Nederländerna och Tyskland.av

116



frågorSakrättsliga1997:122SOU

skrivas in. Motluftfartyg kanirättigheterdärhar olika registerstat
inskrivningochfordraninteckningbakgrund måstedenna avav

lufträttsligaändra i deinteregister. Skalläganderätt ske i mansamma
tilläganderättinskrivningdärmedmåsteinskrivningsreglema ettav

vidförsluftfartyginskrivningsbok föri denluftfartyg ske som
tingsrätt.Stockholms

registreringeninnebärordningsådan ettMot att avsomenen
äganderätteninskrivningenochLuftfartsverkethosluftfartyg sker av

invändas dendetkanStockholms tingsrättvidluftfartyg sker atttill ett
dubbelarbete,upphov tilldeneftersomrationell. Dettainte är ger

undgåsvåra närolägenheterandra ärtidsförluster och attsom
frågormyndigheter iskildatillvända sigmåsteallmänheten som

imåste delmyndigheterskildaoch alltsåinbördes tahänger samman
viss utsträck-finns iolägenheterfrågorna. Dessahandläggningen av

fordraninteckningdärnuvarandeenligt detredanning systemet av
allaendast 1/3emellertidStockholms tingsrätt. Detvid ärsker avca
000drygt 3000intecknade ca 1luftfartygregistrerade är avsom

äganderätteninskrivningluftfartyg. Kommerregistrerade ettatt geav
iräkna medkanborgenäreröverlâtarensskydd stort settattmot man

ansökakommerluftfartygregistreratalla förvärvare attett omav
registertvå olikahaäganderätt. Olägenhetensininskrivning attavav

inskrivningförstärkasdärförkommerluftfartygavseende att avom
också behovLuftfarten harsakrättsligtbliräganderätten moment.ett

med detåstadkommaskanvadhandläggningsnabbare än somenav
nuvarande systemet.

kommunikationdatoriseradfinns någondet intebilden hörTill att
innehållregistersrespektiveInfonnationbåda registren.demellan om
erhållerHärigenomtelefon.telefax ellervanligtvis brev,inhämtas per

för registrensnödvändigauppgifterregisterförare de ärrespektive som
luftfartyg inteiinteckningexempelvisfårförande. Som nämntsovan

införd iinteckningenmedgett ärdenbeviljas med mindre som
inteskefår inteavregistreringochluftfartygsregistret ägare omsom

avregistreras. Detfartygethar medgettinteckningshavare att nuvaran-
förriskerföreliggerdeteftersomosäkert,de systemet varasynes

luftfartygtillvid inskrivningsåväl rätträttsförlustermisstag och av
sakrättslighaäganderättinskrivningSkallvid registrering. avsom

tillförlitlighet.registrensytterligareverkan ökar kravet
ordningen kannuvarandemed denaktualiserasolägenheterDe som

luftfartygs-ochinskrivningenprivaträttsligadenreduceras attgenom
myndighet. kanManochtillregistreringen koncentreras sammaen

myndighetochlåtasig medantingen nöjadärvid att ansvarasammaen
bådadeföraochlängreellerbåda registrenför stegett samman

enda register.tillregistren ett
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Om de båda registren skall koncentreras till ochen samma
myndighet uppkommer frågan till vilken myndighet verksamhetenom
skall koncentreras. Ett alternativ det inrättasär helt friståendeatt en
myndighet för ändamålet. En sådan lösning emellertid intesynes vara
särskilt ändamålsenlig. Enligt utredningens mening den smidigasteär
lösningen någon de nuvarande registerhållama Luftfartsverketatt av
och Inskrivningsmyndigheten vid Stockholms tingsrätt anförtros
uppgiften.

Vid valet myndighet har beakta ärenden rörandeattav attman
inteckning i luftfartyg i fortsättningenäven måste handläggas i en
privaträttsligt betryggande ordning. Detta talar för Stockholms
tingsrätt, eftersom den framtida registreringsmyndighetens funktion

inskrivningsmyndighet naturligare anknytning till detsom ger en
nuvarande dornstolsväsendet.

Registrering luftfartyg å andra sidanrör åtskilligt saknarav som
motsvarighet i den dömande verksamheten. Härtill kommer bl.a.
flygsäkerhetsmässiga aspekter. Luftfartsinspektionen behöver direkt
tillgång till luftfartygsregistret eftersom dess tillsynsverksamhet
förutsätter ingående förtrogenhet med de enskilda luftfartygens
rättsliga och tekniska förhållanden. Rent praktiska skäl talar därför för

Luftfartsverket blir den framtida registreringsmyndigheten.att Genom
anförtro för inskrivningsverksamhetenatt ansvaret meden person

likvärdig kompetens för uppgiften den inskrivningsdomare vidsom en
domstol har, kan tillgodose kravet ärenden rörandeattman
inteckning i luftfartyg i fortsättningenäven handläggs i betryggandeen
ordning.

En överföring inskrivningsverksamheten från Stockholmsav
tingsrätt till Luftfartsverket torde också ligga i linje med den allmänna

finnssträvan koncentrera domstolarnas verksamhet till sådanaattsom
frågor kräver domstolsprövning. I detta perspektiv inskriv-ärsom
ningsverksamhet sådan verksamhet bör hanterasen som av en
förvaltningsmyndighet. I sammanhanget kan regeringennämnas iatt

proposition med riktlinjer för det fortsatta reformarbetet inomen
fastighetsområdet har uttalat den fastighetsrättsliga inskrivnings-att
verksamheten sikt bör föras med verksamheten församman
fastighetsbildning och fastighetsregistrering. Riksdagen har i denna
fråga regeringen.uttryckt uppfattningsamma som

Mot denna bakgrund utredningen den lämpligaste ochattanser
smidigaste lösningen problemet till Luftfartsverketär förläggaattav
såväl den offentligrättsliga den privaträttsliga registreringen. Försom

29Se 1993/942214, bet. l993l94zBoUl9, rskr. 1993/94:375.prop.
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ochhainnebär sammadetfördelar att endeutnyttjakunnaatt
luftfartygs-register;iförasuppgifter ettallabörregisterhållare

iinförsluftfartyguppgifter rör ettallaGenom somregistret. att
samtligaframlättochsnabbt attdetgårluftfartygsregistret

luftfartyget.uppgifter rörrelevanta som
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Övriga frågor7

rättsförlustervissaförStatens7.1 ansvar

sjörättsligochfastighetsrättsligEfterförslag:Utredningens
uppkommakanrättsförlusterförskallförebild staten somsvara

tillinskrivning rättreglernaföreslagnadetill följd avatt omav
luftfartygsregistrettillerkärmerhänseendenvissaluftfartyg i

vitsord.

luftfartygs-imöjligtblidetförslag kommerutredningens attEnligt att
inteckningarförutomskriva inverkansakrättsligmedregistret --

tillköpoptionsrättochnyttjanderättluftfartygförvärv samtav
rättsgrundan-självständighainskrivning kommerEnluftfartyg. att en
rättshandlingrättsläget. Enmaterielladettillförhållandeiverkande

medöverensstämmelseigoditredjeföretas tro, enmanavsom
finnsdet integiltigblirluftfartygsregistret, äveniinskrivning om

giltighet.för dessgrundmateriell
detbetydelserättsbildande ärsådaninskrivning tilläggsNär enen

materiella rättslägetdetinskrivningen ochmellankonflikterviktigt att
skallobehörigenintenågonsför rättförhindrasmånmöjligastei att

därförslag detkonflikter detta ärförebyggaFöråsidosättas. avatt av
sådantpå sättutformatinskrivningsförfarandet är ettbetydelse attstor

avhjälpasochupptäckaskanrättsförvärvieventuella brister ettatt
undan-kanovisshetenrättsläget,ovisshetråderdet atteller; omom
deviktigtdethandförsta rentI är attsker.inskrivninginnanröjas,

Detkontrolleras är ävenförutsättningarnainskrivningsrättsliga noga.
inteförutsättningarnarättsligai debristersådanavikt somattav

ibeaktasmöjligtsåvitthandlingåberopadframgåromedelbart av en
därförregel börallmänSominskrivningsförfarandet.medsamband

förvärvdetanledningsärskildfinns attdet antagagälla somnäratt,
åtgärdensöktaeller denogiltigtansökangrund för ärtill avligger en

i frågadenskall rätt ärkränka rättskulleskälandra varsannans
kap.och 2§ JBkap. 10jfr 19ärendetisigtillfälleberedas att yttra

§ SjöL.22
detåterspeglaÄven skallregistretutgångspunkten trogetär attom

Handlägg-fallet.intesåinträffa ärdetkanrättslägetmateriella att
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ningsfel och tekniska fel kan förekomma. Vidare kan inskrivningen
behäftad med rättsligdold brist. Sådana brister i registerinne-vara en

hållet kan leda till enskild lider rättsförlust. När oriktigatt en en
införing kan det också i sin leda till enskild liderrättas tur att en en
rättsförlust rättelsen.genom

3 kap. 2 SkadestL finnsI § det generell bestämmelseen om
skadeståndsskyldighet för felgrund eller försummelse vidstaten av
myndighetsutövning i verksamhet för fullgörande statenvars svarar.
I fastighetsrätten finns det specialbestämmelse inskrivnings-en om
myndighets handläggningsfel 19 kap. 19 § infördes innanse JB som
SkadestL trädde i kraft. sjörättensFör del har i dettaman samman-
hang valt falla tillbaka på den generella bestämmelsen i kap.3 2 §att
SkadestL. Enligt utredningens finns lufträttenmening det inte heller i
något behov eller komplettera den generella bestämmel-ersättaattav

i SkadestL med specialbestämmelse. För lufträttens del lösersen en
således kap. förlust3 2 § SkadestL frågan ersättning för sådanom

någon lider till följd fel eller försummelse vid handläggningsom av
eller beslut i inskrivningsärende.ettav

Enskilda kan rättsförlust siglida inte gjort skyldigäven när staten
till fel eller försummelse. Luftfartygsregistret förs med hjälp av
automatisk databehandling. Till följd tekniskt fel i datorutrust-ettav
ningen eller enskild lida rättsförlust. Eftersomkanprogramvaran en
det inte går skall fungera felfritt detäratt garantera att systemet
naturligt ikläder sig ersättningsskyldighet denstaten gentemotatt
enskilde för skada uppkommit grund tekniskt fel jfr 9 §som av
lagen 1973:98 inskrivningsregister och 22 kap. 4 § andra stycketom
SjöL.

På grund luftfartygsregistrets vitsord kan enligt förslagetav
rättsförlust drabba till luftfartyg. fårbl.a. Dennerätt ägare ett
nämligen genomgående vika för den godtrosförvärvgörsom av
äganderätt eller på grund inskrivning. För derätt attannan av
föreslagna rättsverkningarna registrets vitsord skall kunna godtasav
får nödvändigt med statligt skadeståndsansvar fördet ettanses en
sådan rättsförlust. får sålunda betala priset för rättsordningenStaten att

registrets vederhäftighet enskildas bekostnad. Efterhävdar
fastighetsrättslig förebild och kap.och sjörättslig se 18 kap. 4 § JB 22

för4 § första stycket SjöL föreslår utredningen skallatt staten svara
föreslagnarättsförluster kan uppkomma till följd deattsom av

reglerna inskrivning till luftfartyg i vissa hänseendenrättom av
tillerkänner luftfartygsregistret vitsord. bör det införasDärutöver även

officialrâttelse i luftfartygs-för rättsförlust grundett ansvar av
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försummelse föreligger jfr 19 kap.oberoende fel ellerregistret omav
kap. § SjöL.§ andra stycket JB och 22 519

medvållande jfr 18skall kunna jämkas grundSkadestånd av
och 22 kap. § tredje stycket§ första stycket andra punkten JB 4kap. 4

bestämma vilken myndighetfinns inte skäl i lagenSjöL. Det att som
iersättningsmål. stället bör det liksomföreträda i Iskall staten

och 22 kap. 6 § SjöLsjörätten 18 kap. 5 § JBfastighetsrätten och se
myndighet. Har denregeringen dennaöverlämnas äratt utse som

någonhaft beloppetersättning krävaberättigad till rättstaten att avav
jfrdenne 18skall träda in iskadestånd rätten motstatenannan som

första stycket SjöL.och 22 kap. 8 §§ första stycket JBkap. 7

Straffrättsliga frågor7.2

lagtexten detansvarsbestämmelser. Ikap. finns LL:s ärI 13 LL -
i subjektivt hän-reglerat vad krävsundantag intemed ett som-

seende.
blevförsta stycket BrB år 1994kap. 2 §Genom ändring 1en av

tillämplig ocksåsubjektiva rekvisitetreglering detallmännaBrB:s av
Ändringen detinnebärspecialstraffrättens område. ävenpå att

presumtionstraffbestämmelser utanför BrB ställsbeträffande upp en
straffrättsligt skall kunnauppsåt fördet fordras attatt ansvarom

måste dettaskall straffbartsåledes oaktsamhetutkrävas. Om även vara
i lagtexten.uttryckligen anges

avfattningenskall den 1övergångsbestämrnelsernaEnligt avnya
straffbe-såvittföre den juli 1999,första stycket BrB lkap. 2 § avser

endast påtillämpaslag eller författning BrB,stämmelser i änannan
månad 1994efter utgången junii kraftstraffbestämmelser trätt avsom

ändringtidpunkt. Varjenågot avseende efter dennaändrats ieller som
denfår således till följdspecialstraffrättslig bestämmelse attav en

tillämplig bestämmelsen.§ BrB blirgenerella regleringen i l kap. 2
utredningen föreslår i 2 kap. LLtill de ändringarMed hänsyn som

i 2 §ansvarsbestämmelserna 13 kap.följdändringar imåste görasäven
Även ändringarnaansvarsbestämmelsema med avseendeLL. om

med hänsynfåtal punkter får detendast behöver ändrasi 2 kap. ett
stycket§ första BrBövergångsbestärnrnelserna till l kap. 2till

straffbestärmnelsema.övrigaför tillämpningen debetydelse även av
samladhar utredningen gjortdenna bakgrund översynMot aven

iansvarsbestämmelserna 13rekvisit beträffandekravet subjektivt
kap. 2 § LL.
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7.3 Panträttsliga frågor

Det nuvarande panträttsliga för luftfartyg byggersystemet ett
med fordringsinteckning. Systemet uppbyggt efterärsystem mönster

de regler inteckning tidigare fanns på sjörättens ochav om som
fastighetsrättens område. Det har tidigare avvisatsövervägts attmen
införa sådan ordning med särskilda pantbrev, finns påen som nu
sjörättens och fastighetsrättens områden. Enligt utredningens mening
finns det skäl på det inte borde införasövervägaatt nytt ett systemom
med pantbrev vid inteckning i luftfartyg. I och för sig detsynes
nuvarande med fordringsinteckning fungera relativt väl isystemet
praktiken. Detta dock antagligen främst hänföra tillär denatt
begränsade omfattningen inteckningsverksamheten. Det kan
emellertid inte ingå i utredningens uppdrag göra översynattanses en

de panträttsliga reglerna och med hänsyn till den mycket be-av
gränsade tid utredningen haft till sitt förfogande har det inte heller
funnits något för sådan En sådan eventuellöversyn.utrymme en

får därför ske i särskild ordning.översyn Utredningens förslag
rörande frågorpanträttsliga begränsar sig därför huvudsakligen till att
den nuvarande inskrivningsboken för luftfartyg, f.n. förs för handsom
i s.k. skruvliggare, skall integreras med luftfartygsregistret och föras
med hjälp automatisk databehandling.av
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direktiv8 Generella

Inledning8.1

flera generella direktiv. I detta avsnittutredningen gällerFör presente-
anslutning till dem.utredningens överväganden idirektiv ochdessaras

dir. 1992:50Regionalpolitiska konsekvenser8.2

särskilda utredare belysakommittéer ochdirektiv skallEnligt detta
skall särskiltsina förslag. Därvidkonsekvenserregionalpolitiska av

offentligasysselsättningen och denpåverkarförslagenbeaktas hur
planerade förändringarlandet och hurolika delarservicen i avav

förut-de ekonomiskabidrag påverkaravgifter, skatter ochtaxor,
delari olikanäringsliv och privatpersonerkommuner,sättningarna för

ochverksamhetens karaktärhänsynstagande tillMedlandet.av
omorganisa-omfattandeförslag till ochskall vidomfattning större mer

motsvarande,myndigheter eller över-eller bildandetioner av nya
utanför Stockholms-lokaliseringdecentralisering ochväganden om

redovisas.regionen
fram ingaförslag läggsmedför deutredningens meningEnligt som

konsekvenser.regionalpolitiskabeaktansvärda

dir. 1994:23offentliga åtagandenPrövning8.3 av

utredarnaoch de särskildakommittéernadirektiv skallEnligt detta
målen verksamhetför denegentligabakomliggande,de somange

offentligåtagandet börförutsättningslöstutreds och pröva vara enom
genuintåtagandetdet offentligaPrövningen rörangelägenhet. somav

vissa fall slopasöversiktligt eller kan inyttigheter kankollektiva göras
särskildaoch dekommittéernabl.a.i direktivethelt. Vidare attanges

ellerutgiftsökningarinnebärhur förslagskall visautredarna som
skall skefinansieras.skall Dettainkomstminskningar attgenom

omprövningar lämnas.ellereffektiviseringarförslagkonkreta om
handi förstaomprioriteringarbesparingar ellermedföraskallDessa

inkomstminskningarUtgiftsökningar ellerpolitikområde.inom samma
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genomföras oförändrade ellerskall således kunna med totalt sett
minskade resurser.

förUtredningens förslag innebär bl.a. den inskrivningsbokatt
med luftfartygs-luftfartyg förs vid Stockholms tingsrätt integrerassom

uppgifter utförasåtgärd medför nuvarande kanregistret. Denna att
Samtidigt föreslår utredningeneffektivare och mindre kostsamt sätt.ett

nyttjanderätt ochskall bli möjligt skriva in äganderätt,detatt att
luftfartygsregistret. anledningtill luftfartyg i Medoptionsrätt ett av

uppkommatillkommande uppgifter torde det totaltdessa sett en
utgiftsökning kan balanserasutgiftsökning. Dennabegränsad genom

expeditionsavgifter för inskrivnings-dedet typernaatt tas ut nya av
ärenden.

dir.Jämställdhetspolitiska konsekvenser8.4

1994: 124

särskilda utredareskall kommittéer ochEnligt detta direktiv ge
Alla förslag läggsjämställdhetsfrågorna ökad uppmärksamhet. som

innehålla redovisning deanalys ochfram skall föregås avenav en
den särskildeeffekterna. Om kommittén ellerjämställdhetspolitiska

inte kansådan analys och redovisning görasutredaren bedömer att en
ellerföljd utredningsuppdragetsmeningsfullt till ämnetspå sättett av

särskilt motiveras.skall ochkaraktär, detta anges
förslag tillutredningsuppdraget och delagstiftning rörDen som
jämställd-utredningens meningföreslås enligtändringar ärsom

neutrala.hetspolitiskt

brottsligheten detför ochKonsekvenser8.5

dir. 1996:49arbetetbrottsförebyggande

desärskilda utredarekommittéer ochdirektiv skallEnligt detta ge
utrednings-uppmärksamhet ifrågorna ökadbrottsförebyggande

innehållaanalys ochföregåsAlla förslag skallverksamheten. enenav
brottsföre-för detför brottsligheten ochredovisning effekternaav

särskilde utredareneller denOm kommitténbyggande arbetet.
kanredovisning intesådan analys och görasbedömer ettatt en

ellerutredningsuppdragetstill följd ämnetsmeningsfullt sätt av
särskilt motiveras.ochkaraktär, skall detta anges

någrade inte fårsådanatill sin karaktärUtredningens förslag är att
brottsförebyggande arbetet.detför brottsligheten ochkonsekvenser
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Regeringens september 19948.6 beslut den 1 om
iordning systematisk genomgångfören

regeringskansliet företagsreglerav

i analysarbete och vidEnligt utredningsdirektiven skall utredaren sitt
följakonsekvensbedömningar olika regleringar i tillämpliga delarav

1994 ordning förregeringens beslut den 1 september syste-om en
liksom deregeringskansliet företagsregler,matisk genomgång i av

i beslutet.checklistor m.m. som anges
effektivi-effekt på marknadensbeslutet bör olika regleringarsEnligt

reglerna i onödanDärvid bör uppmärksammasanalyseras.tet om
försvårar välföretagen, liksom reglernamedför kostnader för enom

för sarnhällsekonominmed negativa effekterfungerande konkurrens
följd.och konsumenterna som

förslag fram imening medför de läggsEnligt utredningens som
någotför företagen elleringa ökade kostnaderdetta delbetänkande

försvårar konkurrensen.som
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9 Författningskommentar

9.1 Luftfartslagen 1957:297

1 kap.

§2
I denna paragraf föreskrivs vilka luftfartyg får användas vidsom
luftfart inom svenskt område. Enligt första stycket skall luftfartygett

används vid luftfart inom svenskt område registrerat isom vara
Sverige eller i land medlem i Internationella civilaärett annat som
luftfartsorganisationen ICAO. Samtliga länder har skrivit undersom
Chicagokonventionen medlemmar i ICAO. Chicagokonventionenär
har i dag i universell anslutning i januari 1997 hade ICAOstort sett
185 medlemsstater. tanke liggerDen bakom luftfartygattsom som

registrerade i ICAO-stat får användas vid luftfart inomär svenskten
område förpliktatdessa har sig upprätthålla denär att stater att
flygsäkerhetsmässiga grundnivå uppställs i Chicagokonventionensom
och dess bilagor.

Det uttryckligen registrering förutsättning föräratt att ettanges en
luftfartyg skall få vid luftfart inom svenskt område. Registre-användas

luftfartygsregistret eller iringen sker antingen i det svenska ett ut-
luftfartygsregister. på registrering uppfylltländskt Kravet ävenanses

luftfartygsregistretinförda i bihanget till sede luftfartyg ärav som
föreslårförslag. Utredningen2 kap. första stycket i utredningens11 §
för dendet införs särskild straffbestämmelsei 13 kap. 2 § LL1att en

vid luftfart inom svensktoregistrerat luftfartyganvänder ettsom
område.

första luftfartsverksamhetI stycket regleras inte frågan vilkenom
Grundläggandeeller får bedriva här i landet.brukareägareen

bestämmelser tillstånd till luftfartsverksamhet finns i 7 kap. LLom
och i rådets förordningar juliEEG 2407/92 den 23 1992nr av om
utfärdande tillstånd för luftrañkföretag licensieringsförordningenav
och EEG 2408/92 den 23 juli EG-lufttrafikföretags1992nr av om
tillträde till flyglinjer inom gemenskapen marknadstillträdesför-
ordningen.
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regeringen eller denförbehålls möjlighetenandra stycketI
från kravet imeddela dispensbestämmermyndighet regeringen att

första stycket.

2 kap.

1 §
förinskrivningsbokennuvarandeEnligt utredningens förslag skall den

med luftfartygs-integrerasluftfartyg förs vid Stockholms tingsrättsom
luftfartygs-föreslås behållaregistretregistret. Det integrerade namnet

automatisk databe-föras med hjälpregistret och skall i sin helhet av
handling.

2 §
skall framgåför det klarthelt fogats införsta stycket ordetI har att

luftfartygidet finns delägaretillämpligtstycket inte närär ettatt en
EES-rättssubjekt.ägarandel inte är ettoavsett som--

i förstadispens från kravetmöjligt beviljadetFör närvarande är att
utgångspunkt ianvänds medi regelluftfartygstycket endast när ett

onödigdetta kravmeningutredningensSverige. Enligt utgör en
införsföreslår därför detUtredningenavsnitt 5.2.begränsning se att

registreras iluftfartyg fårvariandra stycke att ettett nytt anges
någonbrukasdetdispensprövningSverige närutan avsesav som--

Airdrifttillstånd AOCoch denne hari första stycket operatorett -
utfärdasdrifttillstånd endastEftersomSverige.utfärdat icertiñcate

endastandra stycketdetkommersiell luftfart kommersamband medi
luftfart.kommersielltillämpligt påbliatt

dispensmöjlighetinnehållerstyckettredjeDet ensom --
införtsbakgrund det harandra stycket. Motdet tidigaremotsvarar av

få ändradtredje stycketemellertidandra stycke kommer attnytt enen
kommersielladenövervägande delenheltEftersom denbetydelse. av

första eller andraparagrafensin underfallakommerluftfarten att
tillämpligt på icke-hand bliförstastycket itorde tredjestycke

luftfart.kommersiell

3 §
ändringar.redaktionellagjortsendastparagraf hardennaI
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§4
Enligt utredningens förslag slopas det nuvarande kravet att ett
luftfartyg måste luftvärdighetsbevis,ha i förekommandeoch fall,ett

miljövärdighetsbevis för få registreras luftfartygsregistreti seett att
avsnitt 5.3.

Av rådets direktiv 80/5l/EEG den 20 december 1979av om
begränsning buller från underljudsluftfartyg, ändratsav som genom
rådets direktiv 83/206/EEG, följer vissa luftfartyg använderatt som
flygplatser i någon medlemsstat och inte uppfyller kraven i kap.som
2 eller 6 i bilaga 16 till Chicagokonventionen inte får registreras i en
medlemsstat. luftfartyg inteEtt uppfyller dessa krav får inte någotsom
miljövärdighetsbevis, vilket i dag hinder för registrering.utgör ett
Eftersom det föreslås kravet luftvärdighets- och miljövärdighets-att
bevis för registrering avskaffas, bör det införas uttrycklig möjligheten
för ellerregeringen den myndighet regeringen bestämmer miljö-att av
skäl föreskriva vissa luftfartyg inte får registreras iatt typer av
Sverige.

6 §
paragraf luftfartygI denna regleras skall föras luftfartygs-när ett ur

registret. Paragrafen med undantag för första stycketmotsvarar,
nuvarande 8 har också tillagts skriftlighetskrav.Det Förett
närvarande föreskrivs det i första stycket 5 luftfartyg skallatt ett

haftavregistreras det inte giltigt luftvärdighets- eller miljövärdig-om
år.hetsbevis Eftersom det enligt utredningens förslag intetre

längre ställs något krav luftfartyg skall ha luftvärdighets- ochatt ett
miljövärdighetsbevis för få registreras kan denna avregistrerings-att

inte bibehållas. införs förebildgrund I stället det med i 2 kap. 6 §
första stycket SjöL bestämmelse luftfartyg5 skallatt etten om
avregistreras det på grund ombyggnad eller sådanom av annan

luftfartygändring upphört eller, ändring skett, inteatt utan attvara
luftfartyg.utgöra ettanses

Tidigare har kravet luftvärdighets- och miljövärdighetsbevis
utgjort föremål luftfartygandra har kommit in ispärr änmot atten
luftfartygsregistret. förslagEnligt utredningens kommer registreratett
luftfartyg få sakrättslig särställning bl.a. förvärvsin-att atten genom
skrivning kommer tradition sakrättsligt Tillersättaatt moment.som
skydd för den allmänna omsättningen det därför viktigt vadär att som
egentligen något luftfartyg inte skall komma in iär änannat ett
registret och följa de speciella regler gäller för luftfartyg. Densom
föreslagna förbestämmelsen uttryck den allmänna grundsatsger som

luftfartygordningen för registrering och inskrivning till vilarrättav
registrering inskrivning konstituerarpå, nämligen varken elleratt
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materiell Det underliggande rättsförhållandet kan därför fort-rätt.
farande särskilt. Frågan den egendom har registreratsprövas om som

sådan beskaffenhet förutsätts för registrering, dvs.är är ettav som
luftfartyg, inte slutligt avgjord registrering. Någon definitionär genom

begreppet luftfartyg finns inte i lagtexten får hålla sig tillutanav man
vedertagen begreppsbestämning på området avsnitt 5.3.se

någon de avregistreringsgrunder föreskrivs i förstaNär av som
stycket 2-5 föreligger får registennyndigheten självmant vidta
åtgärder för avregistrering.

första stycket SjöL finns uttrycklig bestämmelseI 2 kap. 8 § en om
fårdet registrering eller inskrivning har skett prövasatt trots att om

förutsätts för åtgärden.den registrerade egendomen det slagär av som
bestämmelse för del har utredningenEn motsvarande LL:s ansett vara

överflödig.

7 §
paragraf nuvarande § där det föreskrivsDenna 9ersätter att ettom

endast intecknings-luftfartyg intecknat får det avregistrerasär om
det. Enligt artikel i inskrivningskonventionenhavaren har medgett IX

fall försäljning i enlighetfår luftfartyg inte, förutom i exekutivett av
från nationalitetsregistretmed artikel i konventionen, förasVII över

fördragsslutande till nationalitets-eller inskrivningsboken i staten
inskrivningsboken i fördragsslutanderegistret eller staten annan om

förnöjda elleralla innehavare inskrivna rättigheter blivitinte av
Eftersom enligt utredningens förslagsamtycka till överförandet". det

skriva in förvärv, nyttjanderätt ochkommer bli möjligtatt att
sakrättslig leder denna konventionsbestärnrnelseoptionsrätt med verkan

dessa rättighetshavaretill luftfartyg endast får avregistrerasatt ett om
förekommande fall har medgett avregistrering.i

8 §
paragraf nuvarande intresse för10 DetDenna ersätter är stortav

Luftfartsverket och andra myndigheter enskilda kunnaattsamt
avsnittuppgift brukar visst luftfartyg se 5.5. Detettsomom vem

införs skyldighet för den upplåter ellerföreslås därför detatt en som
luftfartyg nyttjanderätt för obestämd tid ellerbrukar registrerat medett

för tid minst månad anmäla dettabestämd att genasten om en
Upplåtaren ochförhållande för anteckning i luftfartygsregistret.

för anmälan sker.brukaren har således ett gemensamt attansvar en
anmälan. upplâtaregivetvis dem MedDet räcker göratt avsesen av

vidupplåter nyttjanderätten, vilket innebärden faktiskt attrent ensom
förstahands-andrahandsupplåtaren och inteandrahandsupplåtelse detär

medansvarig för anmälan sker.upplâtaren är att ensom
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nyttjanderättsupplåtelse gäller dock inteanmälaSkyldigheten att en
enligt den föreslagna 2 §nyttjanderätt har skrivits inde falli een

luftfartyg. förevaran-inskrivning till Den1955:227lagen rättom av
tillämplig nyttjanderätttorde därför främst blibestämmelsende när en

nyttjanderättsupplâtelsen kortareskrivas in, dvs.inte kan är ännär sex
andrahandsupplåtelse.det frågamånader eller när är om en

paragrafmellan denna ochfinns kopplingkan detDet noteras att en
luftfart.ansvarighet för skada i följd1922:382 angåendelagen av

för nyttjande-förutsättningarnai den lagenEnligt 3 § är atten ava
för anteckningansvarig i ställeträttshavaren skall ägaren att omvara

förslag inskrivning harenligt utredningensnyttjanderätten eller --
luftfartygsregistret.gjorts i

anmäla innehavetfinns skyldighetnärvarandeFör ettatt aven
åter-kredit med förbehållköptsregistrerat luftfartyg omsom

Eftersom utredningenluftfartygsregistret.för anteckning itaganderätt
in medskall kunna skrivasofullbordade förvärvföreslår ävenatt

insiktsfullvarje köparekansakrättslig verkan utananta attman
varför luftfartygsregistretför sitt förvärv,dröjsmål söker inskrivning

faktiskt brukaråterspeglaavseende kommeri detta rentatt vem som
överflödigt föreskrivafår därförluftfartyg. Det attett enanses

kredit medluftfartyg köptsanmäla innehavskyldighet att somav
återtaganderätt.förbehåll om

bestämd tid antecknasgäller nyttjanderättdetNär som avser enen
gäller.tidsperiod nyttjanderättenunder vilkenluftfartygsregistretdet i
avföraregisterrnyndigheten självmantfårperiod har löptdennaNär ut

anteckningen.
skall återspeglakorrektluftfartygsregistret sättFör ettatt vem

stycketföreskrivs det i andrabrukar luftfartygfaktiskt attettrentsom
luftfartygsregistretskall anmäla tilleller brukaren närupplåtaren en

bestämdupplåtelse förellerupplåtelse för obestämd tid upphör en en
förtid.tid upphör i

9-13 §§
nuvaranderedaktionella ändringar,med vissaParagraferna motsvarar,

tillägggjortsstycket haroch 14-16 §§. § förstakap. 11, 12 I 112 ett
bihanget tillantecknats iluftfartyg hardet framgårdär att ett som

§ första styckettillämpning kap. 2luftfartygsregistret vid l ansesav
registrerat i Sverige.vara
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11 kap.

6 §
Paragrafen har ändrats endast med anledning inskrivningsbokenattav
för luftfartyg integreras med luftfartygsregistret.

13 kap.

2 §
Paragrafen, innehåller straffbestämmelser, har ändrats medsom
anledning den ändring l kap. 2 § första stycket brottsbalkenav av som
gjordes år 1994 se avsnitt 7.2 på så det klart framgårsätt vadatt

krävs i subjektivt hänseende. Vidare har det i första stycket lsom
införts bestämmelse uttryckligen strafibelägger användandeten som av

oregistrerat luftfartyg vid luftfart inom svensktett område.

6 §
I denna paragraf har gjorts följdändringar med anledning ändringar-av

i 2na

9.2 Lagen 1955:227 inskrivning tillrättom av
luftfartyg

1 §
I paragrafens första stycke regleras lagens tillämpningsområde. Lagen
skall tidigare tillämplig endast luftfartyg infördaärsom vara som
i det svenska luftfartygsregistret. Att luftfartyg har förts in iett
bihanget till luftfartygsregistret medför inte lagen blir tillämplig.att
För de luftfartyg inte införda i luftfartygsregistret blirär allmännasom
lösörerättsliga regler tillämpliga. 2 a-2 2 f-2 38-46 ochn,
48-56 §§ också tillämpliga andelarär i luftfartyg. Paragrafen har
i denna del förebild i 2 kap. 3 § andra stycket SjöL.

§2
I paragrafens första stycke räknas vad kan bli föremål förupp som
inskrivning. I paragrafens andra stycke föreskrivs inskrivning skallatt
ske i luftfartygsregistret. Av 2 kap. l § LL framgår luftfartygs-att
registret förs Luftfartsverket. I lagen används uttrycket register-av
myndigheten för hänvisa till den myndighet för luftfartygs-att som
registret.
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§2 a
påvilarSvenskförvärvsinskrivning. rättbehandlasparagrafdennal

i denmateriellkonstituerar rättinteinskrivninggrundsatsen att
angripas seskulle kunnainterättsförvärvinskrivetmeningen att ett

förtill grundliggerförvärvFrågan188.1975NJA ett somoms.
inte kaneller görasogiltigtavregistrering ärellerinskrivning

fårnågonskränker rättskälåtgärdenellergällande annatavom
skett.haravregistreringellerinskrivninghinder attprövas utan av

formrättsverkan imateriell ettinskrivningmedförLikväl aven
skydd.sakrättsligt

förvärvatharäganderättmeddenföreskrivsstycketförstaI att som
äganderättMedsitt förvärv.inskrivningtillharluftfartyg rätt avett

dvs. näräganderätt,Villkorlig etts.k.sammanhang äveni dettaavses
elleräganderättsförbehållinnefattarvillkorunderskettförvärv som

andraframgårvilketförbehåll,sådantmedjämställa avär ettattsom
ställsintei lagendetanmärkaskanstycket. Det attförstaipunkten

iinnehållochformpå ettavseendemedreglersärskildanågraupp
vidupprättasköpekontraktDeluftfartyg.förvärvavtal somettavom

Dessadokument.omfattanderelativtoftaluftfartygöverlåtelser ärav
ellerregistreringansökanvidinsällanbrukarköpekontrakt omenges

praxisinternationellmedenlighetibrukarställetiägarbytevid utan
Sale,ofBills.k.fångeshandling,upprättadsärskildändamåletfören

framgårfångeshandlingsådanAvregistermyndigheten.tillin enges
luftfartygvilkensåsomuppgifter, typgrundläggande avvissaendast
registre-eventuellaochtillverkningsnurnrnerdessfrågadet är om,

förklaringoch attsäljaresochköpares enringsbeteckning, namn
köparen/köpama.tillförbehållochheltövergått utanharäganderätten

fånges-upprättadsärskiltsådanbörmeningutredningensEnligt en
förvärvsinskrivning. Närreglernadeenligtgodtashandling omnya

finnsintedetförfara närskallregistermyndighetengäller hurdet
43tillkommentarenhandling,skriftlignågon se

andelamasnaturligtdet attandelsförvärv ärfrågafall detde ärI om
fartygsregisterförord-3stycketförsta§6kap.jfr 2inskrivsstorlek

1975:927.ningen
upphovförvärvofullbordatäganderätt gervillkorliga ettDen som

stycket,andraEnligt6.3.avsnitt somöverlåtas sesinkan itill tur
grundförvärvskallSjöL,stycketfjärde§4förebild i 2 kap.har

förvärvdesättinskrivaskunnaöverlåtelsesådan somsammaav
kansekundärförvärvSådantandelen.ellersjälva fartygetvilka gäller

Överlåts äganderättVillkorligofullbordat.ellerfullbordati sin tur vara
villkorligtdenförvärvarenochöverlåtarenbådeskallvillkorunder av

sekundärför-Menregistret.iinskrivnaäganderättenöverlåtna omvara
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fullbordat,värvet kan fångesmannenär inte längre själv fullborda
primärförvärvet. Hans inskrivning skall då avföras.

I tredje stycket föreskrivs efter förebild i 2 kap. 4 § första stycket
SjöL den anmäler luftfartyg för registreringatt enligt 2ett kap.som
LL därmed också söka inskrivning sin till fartyget.rättanses av

2 b §
Denna paragraf 2 kap. 27 § SjöL. Enligt förstamotsvarar stycket skall
vid förvärv beror villkor innefattarett äganderättsförbe-som av som
håll eller jämställaär med sådant förbehåll,att s.k. ofullbordatettsom
förvärv, villkoret skrivas in i luftfartygsregistret. Detta gäller även när
förvärvet rätt till sådan egendom varmed det fall denavser attavses

förvärvat villkorlig äganderätt till luftfartyg överlåter dennasom etten
under villkor.rätt En sådan inskrivning villkor skall görasav

självmant registerrnyndigheten den vid inskrivningenav om av
förvärvet timer förvärvet förenat med villkorär innefattaratt som
äganderättsförbehåll eller jämställaär dänned. Inskrivningatt av
villkor enligt detta stycke kan bara ske i samband med inskrivningen

själva förvärvet. Ett ofullbordat förvärv skrivs in med anmärkningav
det innefattar ofullbordat fång och överlåtarensatt utanom att

inskrivning avförs. Skulle förvärvet inte fullbordas, grund attav
överlåtaren villkoret gällande,gör skall inskrivningen enligt 2 §c
avföras på ansökan överlåtaren eller förvärvaren.av

Som ofullbordat förvärv räknas varje förvärv överlåtarensom
fortfarande kan bringa intet åberopa äganderättsförbe-attom genom
håll, återtagandevillkor, återköpsrätt, hävningsrätt eller sådanannan
avtalsenlig befogenhet bringa avtalet upphöra så luftfartygetatt att att
förblir hans egendom jfr NJA 1975 222. köparenAtt kan hävas.
avtalet saknar betydelse för förvärvet skall fullbordatom anses som
eller inte. Det avgörande överlåtaren kan få förvärvetär återattom

hävning eller åtgärd.Vidmotsvarande inskrivningen skallgenom
registermyndigheten så långt möjligt prövning detgöra ären av om
fråga sakrättsligt giltigt äganderättsförbehåll. Det kan såledesettom
inte bli aktuellt godta äganderättsförbehåll där köparen givitsatt ett

överlåta luftfartyget innan han betalaträtt säljaren.att
Frågan förvärv inskrivningsmässigt skall behandlasettom som

ofullbordat blir endast aktuell beträffande de förmögenhetsrättsliga
singularfången köp, byte och gåva. Universalfång, såsom förvärv

bodelning eller bolagsskifte, alltid fullbordade iärgenom arv,
inskrivningsrättslig mening. Med fullbordat förvärv skall inte
förväxlas gåva fullbordats enligt lagen 1936:83 angåendesom
vissa utfästelser gåva. I gåvolagen med fullbordan, attom menas
gåvoutfästelsen infriatshar vanligen gåvan överlämnatsattgenom-
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Menför givaren. ävenblivit bindandedärförochgåvotagarentill -
villkorförenad medbör kunnafullbordad gåvasådan somvaraen

gåvotaga-förbehandlasinskrivningsrättsligtden ettmotiverar somatt
fångfofullbordatren

gäller harvillkormotsvarandeäganderättsförbehâll ellerSå länge ett
luftfartygetrådamöjlighetendast överförvärvareochöverlåtare att

såledesluftfartyget ärrådighet överBådatillsammans. parters
sakrättsligaförkrävsmedverkanandresdenbegränsad attgenom

ägande-innefattarförvärvsvillkor,sigföroch ärförfoganden. I som
verksamtochdärmed, giltigt ävenjämställaellerrättsförbehåll är att

blir förbådekäntvillkoretförstinskrivning. Men attgenomutan
viddetbeakta över-måstedärigenomregistermyndigheten som-

tredjeförochluftfartygetirättigheterupplåtelserlåtelser samt av -
luft-godtrosförvärvinte kanföljaktligen göra ett avsomman -

verksamt.sakrättsligtfulltvillkoretblirfartyget -
infår förvärvarenfullbordatsharförvärvofullbordatNär ge enett

fullbordadedetförvärvsinskrivningansökan avsersomomny
villkoretinskrivnatidigareavförs detansökanBeviljas urförvärvet.

luftfartygsregistret.
behandlingeninskrivningstekniskaregleras denstycketandra avI

fullbordanförvärvetspåverkaförvärvsvillkorsådana attutansom,
såluftfartygetrådighet över attförvärvarensbestånd, begränsareller
i det.rättigheterupplåtadet elleröverlåtavidareinte kanhan utan

betingarvillkorsådanalika välskallRegisterrnyndigheten somsom-
rådig-förekomstenbeaktasjälvmantfullbordanförvärvets av-

rådighetsinskränkandeenbartEttförvärvsvillkor.hetsinskränkande
förvärvetsbetingarvillkorfrånskillnadtillkanvillkor ett som-

blivitförvärvetsjälvasedanregistretiin ävenförasfullbordan -
det.kännedomfåttmyndighetennärhelstalltsåochinskrivet om

förekomstenbeaktaskallsjälvmantregisterrnyndigheten avAtt
granskningenvidmyndigheteninnebärförvärvsvillkor avatt om

anledningutredningsmaterial finner attochförvärvshandlingar annat
relevantinskrivningsrättsligtmedförenatförvärvet ärmedräkna att

sigförhållerdethurredamyndighetenskallförvärvsvillkor så ta
tillköpekontrakt ledatillköpebrevfrånhänvisningbörT.ex.med det.

behövergranskning. Däremotförkontraktetinbegärmyndighetenatt
dettaefterforskningnågonföranledasale inteofBills.k. avrenen

slag.

49.Rune,Se s.
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Råder det tvekan det finns förvärvsvillkor eller innebördenom om
sådant villkor, får utredning därom inhämtas i vanlig ordning;av se

44 § första stycket i utredningens förslag.
Sådana rådighetsinskränkande förvärvsvillkor i andrasom avses

stycket behöver i och för sig inte antecknas i registret för bliatt
verksamma Men för vinna full sakrättslig verkanatt de ändå,är på

äganderättsförbehållsätt och därmed jämställbara villkor,samma som
beroende de kommer till registermyndighetensatt och tredjeav mans
kännedom.

2 §c
I denna paragraf behandlas avförandet inskrivning när ettav en
förvärv går åter. Ett förvärv kan gå åter flera skäl. Exempelvis kanav

förvärv skett under villkorett innefattar äganderättsförbehållsom som
eller jämställaär med sådant förbehåll gå återatt på grundett attav
överlåtaren villkoret gällande,gör förvärvare häver avtal påetten
grund köprättslig brist eller avtal återgår såsom ogiltigt.ettav

Visas det förvärv har gått åter skall förvärvsinskrivningatt ett en
kunna avföras något krav lagakraftägande dom.utan Inom sjörätten
gäller, enligt från fastighetsrätten nedärvd fullbordatnären att ettsyn,
förvärv hävs måste inskrivning domundanröjas Dennaen genom
ordning torde ha sin bakgrund i det finns inskrivningsplikt föratt en
varje fullbordat förvärv skepp och skeppsandel.av

Ett avförande inskrivning krav på undanröjandeutanav en genom
lagakraftägande dom kan inte vålla för Sakrätts-rättsägare.men annan
liga förfoganden förvärvaren medverkat till före förvärvetssom
återgång upplåtande nyttjanderätt rubbas varkent.ex. av av- -
återgången eller inskrivningen avförs. I den situationenattav att
överlåtaren och förvärvaren inte kan komma huruvidaöverens ett
förvärv skall åter eller under vilka villkor detta skall ske, kan
emellertid behöva vända sig till domstol för fåparterna sin tvistatt
löst.

Att förvärv har gått åter torde enklast visasett bådeattgenom
överlåtaren och förvärvaren skriver under ansökan. Om det inte visas

förvärv har gått åter skall ansökan avslås;att ett 45 § tredje stycketse
i utredningens förslag.

1 Se Hessler, Allmän sakrätt, 463 ff.s.
3 Se Rune, 55.s.
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d §2
optionsrättinskrivamöjligheten attparagraf reglerasdenna attI en

kanluftfartygköpaendast rättenluftfartyg. Det ettär attköpa somett
Övriga optionoptionsrätter attt.ex.skrivas in. entyper somav

inskrivning.föremål förblikan inteleasingavtalförlänga ett
vilkettvingande,optionsrätter ärinskrivningBestämmelsen avom

options-skriva inbortavtala rätteninte kan attinnebär enparternaatt
dispositivbestämmelsenskäl för görabeaktansvärtNågot atträtt.

mening.utredningensenligtinteföreligger
registermyndig-tillinskallhandlingarvilkaFrågan gessomom

vidluftfartygsregistretiantecknasskalluppgiftervilkaochheten som
Enligtförordningsforrn.ireglerasfåroptionsrättinskrivning av en

förtillräckligtemellertiddet attmening börutredningens envara
grund-optionsavtaletsdärhandlingupprättadsärskiltändamålet

fördatumuppgifterendastochinframgårvillkorläggande att omges
tidpunktvilkenoch vidoptionsrättenerhållitharupplåtelsen, vem som

skrivs in.utnyttjaskanden
skallskrivits inharoptionsrättföreskrivsstycketandraI att somen

registretavförasoptionshavarenellerupplåtaren omansökan urav
förutsätterfallövrigaförtid. Iupphört ioptionenvisasdet att
optionensförtidenofñcioavförs närinskrivningutredningen att exen

löptutnyttjande har ut.

§2 e
tillnyttjanderättskriva inmöjlighetenparagraf regleras attdennaI en
förföremålblinyttjanderättsavtal kanformerAllaluftfartygett av

operationellleasingfinansiellavtalsåväldvs.inskrivning, somom
Emellertid detlease. ärleaseavtal drysåväl wetochleasing somom

inskrivning.förföremålblikanförstahandsupplåtelserendast som
in-föreskrivsdetdär att46 §indirektframgår enDetta av

inskriveninteupplåtaren äravslåsskallskrivningsansökan somom
inskrivningsdagdetin iförsellerluftfartygsregistreti sammaägare

ansökan görs.som
leasingsammanhang gränsenäriuppkommeroftafråga varEn som

kreditköp. Detelleravbetalningsköpochleasingmellanskall dras
betecknasavtalsvårt avgöra ettgångermångakan att somomvara

Vidköpavtal.förklättverketsjälva ärileasingavtal inte ettettsom
avgörandedetemellertidskallleasingavtal varainskrivningen ettav

inskrivningleasingavtal. En ettframstårutåt avavtalet ettsett somom
tillställningtagitharregisterrnyndigheteninteleasingavtal innebär att

frågadetUppstår tvist är ettköp.fråga omintedet är ett omatt om
ordning.ifråga lösasdennafårköpavtalellerleasingavtal annanett
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Bestämmelsen liksom bestämmelsenär i 2 d § inskrivningom av
optionsrätter tvingande, vilket innebär inte kan avtala bortatt parterna

skriva inrätten nyttjanderätt. Något beaktansvärtatt skäl fören att
bestämmelsengöra dispositiv föreligger inte enligt utredningens

mening.
Frågan vilka handlingar skall in till registerrnyndig-om som ges

heten och vilka uppgifter skall antecknas i luftfartygsregistret vidsom
inskrivning nyttjanderätt får regleras i förordningsforrn. Enligtav en
utredningens mening bör det emellertid tillräckligt förattvara en
ändamålet särskilt upprättad handling där nyttjanderättsavtalets
grundläggande villkor framgår in och endast uppgifterattges om
datum för upplåtelsen, har nyttjanderätten och under vilkenvem som
tidsperiod skrivs in.

I andra stycket föreskrivs efter ansökan upplåtaren elleratt av
nyttjanderättshavaren skall inskriven nyttjanderätt för obestämd tiden
avföras registret det visas den upphört. Motsvarande gällerattur om

inskriven nyttjanderätt för bestämd tid upphör i förtid. I övrigaen som
fall förutsätter utredningen inskrivning avförs ofñcioatt nären ex
tiden för nyttjanderätten har löpt ut.

2f §
I denna paragraf regleras, med förebild i 2 kap. 9§ SjöL, det
praktiskt och rättssystematiskt viktiga s.k. borgenärsskyddet för
förvärv luftfartyg. Det här endast fråga förmögenhetsrättsligaärav om
singularfång köp, byte och gåva och inte universalfångom- -
såsom eller bolagsskifte.arv

I paragrafen lagfästs den s.k. inskrivningsprincipen enligt vilken
borgenärsskyddet knyts till förvärvsinskrivningen, räknat från ansök-
ningstillfället, i stället för den traditionsprincipen enligt vilkens.
skyddet knyts till förvärvarens besittningstagande egendomen. Dettaav
innebär så länge inskrivning inte sökts för förvärv påatt grund av
överlåtelse så gäller överlåtelsen inte överlåtarens borgenärer.mot
Dessa kan hinder överlåtelsen och de känner tillutan oavsettav om
denna eller inte och alltså förvärvaren tagit fartygetäven iom-
besittning den överlåtna egendomen i anspråk för fordringarta mot-
överlåtaren. De kan intill dess förvärvsinskrivning sökts och-
ansökan rättsligen gjord först då den inskrivningsdag löpt tillanses ut
vilken den hänförs få kvarstad på eller utmätning egendomenav-
hos överlåtaren eller försätta denne i konkurs med verkan att egen-
domen dras in i konkursen.

Sedan inskrivning sökts kan egendomen inte längre i anspråk hostas
överlåtaren på detta Det betyder docksätt. inte, den skulleatt vara
helt oåtkomlig för fordran överlåtaren. Inskrivningsansökanmot ger
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vunnitredanframför denföreträdeförvärvarenintenämligen som
denhellerinteegendomen,utmätningpå ellerkvarstad gerav

dessförinnanöverlåtarensiborgenärerskyddförvärvaren mot
elleråberopakanOch borgenär, pant-konkurs.beslutade som

egendomenhandioberoendefordran,för sin ärretentionsrätt vemsav
Medinskrivningsförhållandena.oberoendeocksådärförochär av

anledningmedavregistreringtredje stycket§2likställerinskrivning m
luftfartygsvensktköputlänningsså ettförvärv även t.ex.att avenav
Förslageträttsordningen.svenskaunder denborgenärsskyddvinnakan

och medretentionsfordringaroch pant-uttryckligenundantar pant-
luftpanträtt.förenad medsådan ärfordran även sommenas

skallordningexekutivluftfartyg iförvärvatden varaAtt ettsom
klarttordeborgenärerexekutionsgäldenärens utanskyddad varamot
offentligalagstadgadedekonkursUtmätning och ärvidare.

sintillskall kommaborgenärernaförtill budsstårförfaranden attsom
rätt.

§2 g
fråganSjöL,10 §i 2 kap.förebildmedparagraf regleras,denna omI

luftfartyg.godtrosförvärv av
Denpunkter.på tvåfördeladhuvudregeln,stycket finns somförstaI

intenågon rättfrånöverlåtelseluftfartyg varförvärvat somett genom
överlåtarensgällandeförvärvetändåkan göratill fartyget, omägare

söktförvärvarenochöverlåtsfartygetinskriven näråtkomst omvar
inteöverlåtareninseeller bortinsettvarkendärvid attochinskrivning

överlåtarenfallockså detregel hördenna attUnderrätt ägare.var
skall haRegelntvesala.tillfartygetsigfrånhäntredan s.annan,

väl ägareöverlåtaren rättfalldettillämpning imotsvarande att var
saknadeförvärvsvillkor rättgällandehonomföljdtill motettavmen

överlåtelsen.fartygetförfoga över genomatt
anledningmedavregistreringansökanföljer,§2Av att omenm

Även utlänninginskrivningsansökan.medlikställdförvärv enär enav
sittdet iregistreraochluftfartygsvenskt attförvärvar ett avsersom

denunderför förvärvetomsättningsskyddvinnasålundahemland kan
rättsordningen.svenska

måsteinskrivninggrundpålegitimationöverlåtarensKraven av
helaförvärvetOmfattargodtrosförvärvet.förföremåletmedvariera

Är frågadetdetta.inskrivning ettöverlåtarensskall omfartyget, avse
inskrivning ägarepåsigstödjahanskallandelsförvärv, avsom

in-skall hansöverlåtits,villkorligdet rättOchandelen. är som
flerafrånförvärvfrågadetSkulledenskrivning rätten. omvaraavse

sigåberopakunnagodtrosförvärvarepresumtivmåsteöverlåtare, en
överlåtarnas rättdet ifång. Brastsamtligasinskrivning en avav
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inte i övrigas, bör det för godtrosförvärv denmen vara nog att vars
sålundarätt brast legitimerad inskrivning för sin andel. Harvar genom

rådighetsinskränkning överträtts överlåtelsen, måste legitima-genom
tionen för överlåtaren bestå i inskrivning anteckning i registretutan
rörande râdighetsinskränkningen.

I andra stycket regleras det fall bristen i överlåtarensatt rätt
manifesterar sig hos registermyndigheten inskrivningsdagsamma som
den presumtive godtrosförvärvaren söker inskrivning. Söks samma
inskrivningsdag inskrivning för konkurrerande rättsenligt förvärv
eller den inskrivningsdagentas ärende anteckning i registretupp om

omständighet, bristen i överlåtarens förfoganderätt beror,av varav
eller talan väckts hävning eller återgångatt förvärvom om av av
fartyget eller bättre till detta,rätt kommer godtrosförvärv inte tillom
stånd. Exempel sådant ärende anteckning i registretett om varav
bristen i överlåtarens förfoganderätt beror ärende enligtär 2 b §ett
andra stycket anteckning inskränkning i förfoganderätten.om av en
Vid sådan samtidighet kan alltså förvärvetsnämnts rättsligasom nyss
brist inte botas pâ bekostnad oklanderlig rätt.av

Utredningen vill till sist erinra det inte någotgörs undantagattom
för fall särskilt djupgående brist i överlåtarens Att överlåtarenrätt.av

kommit luftfartygetövert.ex. rättshandling med omyndiggenom
påverkar alltså inte det presumtiva godtrosförvärvet. Förslaget skiljer
sig härvidlag, liksom 2 kap. 10 § SjöL, från den fastighetsrättsliga
regleringen godtrosförvärv på grund inskrivning. Inte hellerav av
räknar förslaget med lösningsrätt för irätt dessaägare övervägande
kommersiellt betonade sammanhang. Denne får, här i sjörätten,som
i stället statsmedel förgottgöras sin förlust.av

h2 §
I denna paragraf regleras omsättningsskyddet för optionsrätter och
nyttjanderätter. Frågan optionsrätters och nyttjanderätters ställningom
vid exekutiv försäljning regleras i kap.ll 3 § UB.a

2i §
I denna paragraf regleras efter i 2mönster § godtros-samma som g
förv nyttjanderätt och optionsrätt.av

21 §
dennaI paragraf regleras med jordabalkens regler förebild se 17som

kap. 3 och 4 JB företrädesordningen vid dubbelupplåtelser av
nyttjanderätt eller optionsrätt. En dubbelupplåtelse är oavsett om--
den skett avsiktligt eller oavsiktligt i och för sig giltig. När de båda-
rättigheterna kan vid sidanutövas varandra uppstår inte hellerav
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dubbelupplâtel-Vidrättighetshavarna.mellankonfliktegentlignågon
dessa kansällandockdettordeluftfartygirättigheter somvaraser av

inte kan utövarättighetshavarnavarandra. Närvid sidanutövas av
fråganuppkommervarandravid sidanrättighetersina vem avomav

företräde.fåskallrättighetshavarna som
sökerförsträttighetshavaredenfårstycketförstaEnligt som

Är sökerförvärvarendendetföreträde.inskrivning somsenare
inskrivningsansökanvid sindennedessutomförst krävsinskrivning att

Härupplåtelsen.den förstatillkännaborttill ellerkändevarken
fastighetsrättsligafrån denregleringenaktuelladenskiljer sig

förtidpunktensikteställetigodfråganförebilden där tartroom
avtalet.

skall desamtidigtinskrivningsökarättighetshavarnabådaSkulle
itidsföljdefter denföreträdehasinsemellanstycketandraenligt

ellersamtidigtskettupplåtelsernaupplåtits. Harrättigheternavilken
talanfårsketttidsföljd de rättenvilkenifastställasintedetkan

tillhänsynmedvadefterdemmellanföreträdetförordna somom
skäligt.omständigheterna är

enligtmåsteauktionexekutivsäljasskallluftfartygOm ett
ellernyttjanderättfallide§ UB,3kap.förslag 11utredningens ena

exekutionsfordringen, göras etthar bättre rätt äninteoptionsrätt
rättigheterfleratvå ellerdetFinnsrättigheten.förbehåll försärskilt

rangordnasmåste dessaexekutionsfordringenänhar rättsämresom
för-vidförbehållasskallordning devilkenfastställa ikunnaför att

bestämmelsenföreslagnautredningendenföljdTillsäljningen. avav
efterskallrättigheterochfordringar upptasUB2 §kap.i 11 attoma

paragrafenaktuella ävendenblirenligt laggällerföreträdedet nusom
rangordningengällerdetförsäljning. Närexekutivvidtillämplig

19 b §fråga idennareglerasinteckningarochupplåtelsermellan
stycket.andra

k §2
rättig-§ JB24i kap.förebild 7medreglerasparagrafdenna enI

förförfånginterättighethansersättning utannärtillhetshavares rätt
vika.måstedärförochdennavid sidankanrättighet utövas avannan

l §2
gårochSjöL§kap. llförebild i 2 ytterstharparagraf,dennaI som

processlegiti-fråganregleras10 §§ JB,och9på 18 kap.tillbaka om
påsiktehandi förstaFörslagetinskrivning.grund tarmation av

reglerföreslagnaövrigaflertaletliksomgäller,detluftfartyghelt men
tilläganderättvillkorligochandel iinskrivning, ävenverkan avom
detfrågabaravisserligendetstycketandra ärI omfartyg.sådant
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odelade luftfartyget detta kan flera delägareägas ellermen av av
överlâtare och förvärvare i succession.

Enligt första stycket kan talan bättre till luftfartygrätt med lagaom
verkan riktas den för förvärv inskrivningmot beviljatsvars senast
eller sökts. Denna regel underlättar för käranden finna rättatt
svarande och honom dessutom möjlighet skaffa sig företrädeger att
framför svarandens i äganderätten. Har svaranden redansuccessorer
överlåtit luftfartyget hans alltså inte sökt inskrivning,men successor
får den enligt förslaget ställning i rättegångensenare som om
överlåtelsen ägt under denna och kan följaktligen intervenera irum
saken enligt 14 kap. RB. Han kan väl ha skäl det, eftersomgöraatt
domens rättskraft blir bindande för honom.

Är det flera luftfartyget,äger antingen delägare ellersom som som
iägare succession, får processlegitimationen tillämpningges en som
däremot. Den yrkar bättre delägarerättsvarar än eller någonsom än

förvärvat luftfartyget ofullbordat fång kansom alltså rikta singenom
talan denne, förutsatt han legitimeradmot är påatt grund in-av
skrivning eller inskrivningsansökan. Men yrkar käranden bättre rätt än
luftfartygsägaren, får han rikta sin talan dem inskrivnings-mot som
mässigt den fulla äganderätten, dvs. irepresenterar samäganderättsfall
alla delägare och vid äganderätt i succession överlåtare och förvärvare.

Andra stycket första stycket motsvarande tillämpning för det fallger
betalning söks luftfartygatt för fordran. förenadär medur pant-som

Äreller retentionsrätt i fartyget. tvist angående äganderätten till
fartyget antecknad i luftfartygsregistret, skall talan betalning enligtom
förslaget i stället kunna riktas den innehar fartygetmot medsom
äganderättsanspråk. Borgenären har fritt val. Hans gällerrätt i
egendomen i hand den än är.vems

2 §m
Denna paragraf har förebild i 2 kap. 12§ SjöL. Första stycket
föreskriver, den rättsverkan söktatt eller beviljad inskrivningsom
medför enligt 2 f och 2 §§ skall bestå hinder luftfartygetutang attav
avregistreras. Medan nyttjanderätt, optionsrätt och panträtt grund

inteckning för sitt bestånd beroendeär egendomenav att ärav
registrerad varför någon motsvarande bestämmelse inte föreslås för-
dessa rättigheter kan det uppenbarligen inte komma frågai göraatt-
beståndet det sakrättsliga skyddet för förvärv beroendeav ett av
fortsatt registrering. En gång rättsskydd för förvärvvunnet av
luftfartyg, andel i luftfartyg eller Villkorlig därtill skallrätt alltså inte
upphöra enligt förslaget därför egendomen avregistreras.att

Andra stycket uttrycker den kanske självklara regeln den rätts-att
verkan 2 2 2 2i och 2 j §§ förslageti knyter till in-som g,
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skrivningsansökan beroende ansökningen bifall.vinner Iär attav
fall förfaller rättsverkan.annat

Tredje stycket innehåller regeln ansökan avregistreringatt en om
med anledning förvärv förenad med rättsverkningarärav samma som

till inskrivningsansökan. förvärvare åberopandeknyts Den medsom
oinskrivet förvärv ansöker avregistrering skall alltså därigenomav om

kunna vinna borgenärsskydd för förvärvet. Behöver han omsättnings-
skydd, knyts det till ansökan avregistrering. båda fall skallIäven om
rättsskyddets bestånd bero ansökan vinner bifall andra stycketattav

skyddet därefter givetvis bestå hinder avregistrering-skall utanmen av
första stycket.en

regeln färdet gäller processlegitimation i 2 l § denNär om
bestämmelsen betydelse för tiden mellan ansökan och avregistreringen

uppenbarligen inte för tiden efter avregistreringen.men

§2 n
paragraf motsvarigheten till kap. SjöL och2 13 §Denna upptar
alltså den publicitetsverkan lufifartygsregistrets innehållreglerar som

skall ha. Utredningen vill betona bihanget, rättsligt inte äratt settsom
registret, omfattas förslaget.integrerad del intenågon av av

skall frånInföring i luñfartygsregistret, räknat utgången denav
inskrivningsdag då ärendet införingen kändtogsom upp, anses vara

luftfartyget i fråga beror god rörandetillför och rätt troavvar en vars
Tredje försätts härigenominföringenden omständighet avser. man ur

ochäganderättsfcirhållandenaavseende främst pågod medtro
registretförvärvsvillkor sågrundrådighetsinskränkningar somav

omsättning ochbetydelse förblirdet.redovisar Detta störstaav
inskriv-frekvensmed denföreningluftfartyg. Ipantsättning avav

arbetsdagstycket, varjeandrareglerar i 38 §förslagetningsdagar som
registretsrättshandling med stödmedför detklockan tolv,till att av
denklockan tolvmellanföretas endastkaninnehåll säkert ena

fordrasDärefternästföljande.tolv denoch klockanarbetsdagen ny
full säkerhet.registerkontroll för

verkligheten inteskäl iuppenbararegistretEftersom införing i av
löperinskrivningsdagendåexakt klockan tolv,kan företas ut, utan

publicitets-sini praktikenfår registretunder dagen,först något senare
dagbok.luftfartygsregistretsverkan i förening med

§3
inskrivningsboken haranledningParagrafen har ändrats med attav

det gjorts vissaluñfartygsregistret. Vidare harintegrerats med
redaktionella ändringar.
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6§
stycket harFörsta ändrats redaktionellt. Det nuvarande andra stycket

har lagtekniska skäl flyttats till i utredningens förslag.47 §av

§9
paragrafDenna har ändrats med anledning den s.k. inskrivnings-attav

principen införs beträffande förvärv luñfartyg. Enligt 3 i§av
utredningens förslag det den inskriven i luft-är är ägaresom som
fartygsregistret legitimerad medge luftfartyg in-är att att ettsom
tecknas. finnsDet därför inte längre skäl i inteckningärendeatt ett
rörande luñfartyg frågan åtkomsten luñfartygetett pröva om av
eftersom faller tillbaka förvärvsinskrivningen.påman

11 §
Första stycket har ändrats redaktionellt. Det nuvarande andra stycket
har lagtekniska skäl flyttats till i utredningens förslag.47 §av

§15
Paragrafen har ändrats redaktionellt och med anledning attav
inskrivningsboken har integrerats med luftfartygsregistret.

b19 §
Första stycket har ändrats redaktionellt. andra stycketI är nyttsom
behandlas företrädesordningen mellan dels inteckningar, dels options-

och nyttjanderätt. Genom inskriven nyttjanderätt ellerrätt att en
optionsrätt erhåller sakrättsligt skydd enligt utredningens förslagett
måste rättigheten beaktas vid försäljningexekutiv och med itasen
sakägarförteckningen. dettaI stycke, den utredningensom genom av
föreslagna bestämmelsen i kap. fordringar11 2 a§ ochUB attom
rättigheter skall efter det företräde gäller enligt lag blirupptas som
tillämplig vid exekutiv försäljning, fastställs företrädesordningen
mellan inteckningar optionsrätt och nyttjanderätt.samt

§21
Paragrafen har ändrats redaktionellt och med anledning attav
inskrivningsboken har integrerats med luftfartygsregistret.

22§
Paragrafen har ändrats redaktionellt och med anledning attav
inskrivningsboken har integrerats med luftfartygsregistret.
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§29
anledningoch medredaktionelltändratsParagrafen har attav

luñfartygsregistret.medhar integreratsinskrivningsboken

§36
utredningenföljdredaktionellt tilländratsparagraf har attDenna av

medi §i katalog 47och medupphävasskall§föreslår 13 tasatt en
inteckningsansökningar.beträffandeavslagsgrunder

§38
stycket dennaförstaSjöL Ikap. §2 15Paragrafen motsvarar av

armanMedinskrivningsärenden.vadparagraf definieras ärsom
inskriv-rörande vissaanteckningardehandåsyftas i förstainföring

Därtilli bregleras 2förhållandenrelevantaningsrättsligt som
inskrivningsrättsligatillärnpnings-enligtinföringarnaturligtviskommer

föreskrifter.
påskallinskrivningsärendenföreskrivsstycket tasandraI att upp

tisdag,måndag,helgfrivarjehållasvilken skallinskrivningsdag,
helgdagMeddagen.tolv påtill klockanfredagochonsdag, torsdag

Ansökannyårsafton.julafton ochmidsommarafton,förslagetlikställer
inskrivningsdaglöpandeunderregistermyndighetentillkommersom

kaninskrivningsdagen. Detdenhandläggningtillskall tas upp
deteftersomlöptinskrivningsdagen har ärske förstemellertid ut,när

Ansökanrättslig mening.igjordansökningenförst då är somsom
nästföljandeskallutgånginskrivningsdagsefter taskommer upp

inskrivningsdag.
in-till utgångeninskrivningsdag nästautgångenFrån avav en

rättshand-statiskt såinskrivningsrättsliga lägetdet attskrivningsdag är
skallordningdäri.utgångspunkt Denna motmedföretasling kan ses

luñfartygsregistretspublicitetsverkanlegalabakgrund den somav
enligt 2innehåll skall ha m

myndigheteller denregeringenföreskrivs dettredje stycketI att som
inskriv-föreskriftermeddelafårregeringen bestämmer närmare om

inskrivningsförfarandet. Förföravgifterochningsförfarandet om
vissabestämmelserInskrL38-43det ifinnsnärvarande om

upphävsförslagutredningensEnligtinskrivningsboken.ianteckningar
den månemellertid iförutsätterUtredningenbestämmelser. attdessa

1986:172förordningenifinnsbestämmelser intemotsvarande om
tilltillämpningsföreskriñemainnehållerluftfartygsregistret somm.m.,

förordningdenförordning elleri dennadeluftfartygsregistret, tas
denna.kan ersättaantassom
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39 §
Denna paragraf kap.2 16 § SjöL. första stycket föreskrivsImotsvarar

dagbok skall föras inskrivningsärenden och handlingar iöveratt att
sådana ärenden skall sammanföras i akter. föreskrifterNärmare härom
får meddelas i förordningsfonn.

andraI stycket föreskrivs relevanta upplysningar sökandenatt som
eller lämnar i inskrivningsärende och särskild utredning kanannan som
verkställas i sådant ärende skall föranleda anteckning i dagbok eller
akt. Där skall också kallelser, förelägganden och andra besluttas upp

inte skall enligt i utredningens41 § förslag föras i luftfartygs-som
registret.

§40
paragrafDenna kap. första2 20 § och tredje stycket SjöL.motsvarar

första stycket slås det fastI ansökan i inskrivningsärendeatt etten
skall skriftlig. Utredningen förutsätter det kommer utarbetasatt attvara
ansökningsblanketter tillhandahålls registermyndigheten.som av

Genom andra stycket berättigas den söker inskrivningsom av
förvärv luñfartyg, söka inskrivning föregåendeäven ägaresattav

han behöver fördet vinna bifall till sin inskriv-vägnar attom egen
ningsansökan. berorDetta sökanden kan beroendeatt attvara av
kunna åberopa sammanhängande f°angeskedjainskriven fram till sitten

förvärv. sökanden skall kunnaFör ansökan föreget göraatt en
fångesmannens räkning måste han ha tillgång till dennes åtkomsthand-
ling, sådan eller andra skriftliga bevis fångesman-upprättats,om om

förvärv. Ibland måste också andra handlingar visas t.ex.nens upp,
fullmakter. Fångesmannen därför skyldig tillhandahålla de förär att
ändamålet behövliga handlingar han innehar. fångesman-F ullgörsom

inte frivilligt denna editionsplikt, kan förvärvaren förai rättegångnen
talan föråläggande fángesmannen tillhandahålla handlingarna.attom

harFörvärvaren inskrivningsansökan företrädaresrätt göraatt en
längre tillbaka fångeskedjan.ivägnar även

§41
Första och andra stycket i denna paragraf kap.2 § SjöL.17motsvarar

Första stycket innehåller uttömmande uppräkning de beslut ien av
inskrivningsärenden förasskall i luftfartygsregistret. ochFörstsom
främst skall alla slutliga beslut föras i registret. Slutliga beslut är
beslut varigenom ansökan bifalls, avslås eller förklaras förfallen.en
Men också vissa förberedande beslut bör föras i registret. Med
hänsyn till de rättsverkningar knyts till inskrivningsansökansom en
måste därför viss införing ske i registret den inskrivningsdag en
ansökan första gången behandlas, beslutet endast innebäräven om
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förai registretanledningfinns det ingenuppskov. Däremot att
Sådanamedföra rättsverkan.kan någonbeslut, inteförberedande som

andraenligt förslagets 39 §eller akteni dagbokenbeslut tas upp
beslutet i ärendethelainföringenkommerstycke. Normalt utgöraatt

överhuvudtagetbifall, skäleninnebärfråga besluteñersom i somom
iskall redovisasför beslutetskälenredovisas.behöver Meninte

inte bifalls.ansökanbeslutet innebärakten,dagboken eller attom
luñfartygs-skall föras ibeslutföreskrivsandra stycketI att som
ha det in-och skallinföringsådanmeddelasregistret ansesgenom
främst,först ochbetyderregistret. Detframgårnehåll attavsom

innebärinnehåll.beslutets Detvitsord i frågaexklusivtregistret har om
vanligenförst då detmeddelasteknisktbeslutetvidare, settatt -

inskrivningsdagenvilkenkalenderdagdeneftermiddagenunder
redan frånfår rättsverkandetregistret,förs in iinfaller atttrots-

sig.hänförvilken detinskrivningsdag, tillnämndautgången av
första stycket.nuvarande 48 §Tredje stycket motsvarar

§42
skallstycketSjöL. Enligt förstakap. 18 §paragraf 2Denna motsvarar

beslutet såunderrättasgåttbeslutsökande genastemotett omsomen
gälleröverklagandetiden. Detsammaförsittainte riskerarhan attatt var
innefattargäller beslutdeti ärendet. Närhörsoch ett somen som

inskrivenalltid denförvärvsinskrivning skall senast somvarsom
tillinskrivnaflera kan ägareunderrättas. Attfartygsägare somvara

villkoratsuccession enligtiellerdelägareluftfartyg, ägaresomsom
uppmärksammas.därvidbörförvärv,

beslutsskälenalltidstycketenligt andraskallunderrättelseI anges
första stycketenligt §akten 41dagboken ellerihar antecknatssom -
beslutet skallöverklagavilloch vad denförslagutredningensi som-

gora.

§43
reglerasSjöLkap. §2 21paragrafdennaI motsvarar upp-som

finns i förslagetsuppskovföreskrifterYtterligareskovsinstitutet. om
44

till vissskjutasinskrivningsärendefårstycketEnligt första ett upp
för utredningen. Ennödvändigtifall dettainskrivningsdag ärsenare

avslåsinte böransökningenemellertidhärförförutsättning är att
till registerrnyn-överlämnatanvisning i lag,omedelbart. Det är, utan

emellertid,uppskov. Tydligtochmellan avslag är attdigheten vägaatt
ansök-klartfrån början stårdär dettillgripasendast böravslag att

sålunda bl.a.kanbifallas. Uppskovkunnakommerningen inte att
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tänkas då sökanden inte förvärvkan styrka åberopat ellergenast ett
då han behöver tid för kunna söka inskrivning på tidigareatt vägnar av
led i fângeskedjan se 40§ andra stycket i utredningens förslag.
Uppskov måste bestämmas till viss angiven inskrivningsdag detmen
blir möjligt bestämma denna relativt, så denatt t.ex. att anges som
första inskrivningsdag inträttefter det visst rättsfaktumatt ett

Andra stycket registerrnyndigheten möjlighet förelägga sökan-attger
den förebringa behövlig utredning elleratt personligen elleratt genom
ombud inställa sig hos registerrnyndigheten för höras. Sådanatt
inställelse kan åläggas sökanden.även principI det baraän ärannan
sökanden har skyldighet förebringa utredning i inskrivnings-attsom
ärende. förslagetsI 40§ andra stycket föreskrivs dock vissäven
editionsplikt för nämligen företrädare i fångeskedja.annan,

situationEn där sökanden kan behöva komplettera utredningen är
han inte skriftligen har kunnatnär styrka åberopat förvärv. Attett

sökanden inte har kunnat styrka sitt förvärv skriftligen kan bero att
attnågon handling förvärvetrörande inte eller upprättadupprättats en

fångeshandling kommit bort eller förstörts. I så fall bör sökanden i
ansökan han inte kan förebringa skriftlig utredningattuppge om
förvärvet och anledningen till detta. börHan också lämna ut-en
tömmande redogörelse för omständigheterna vid förvärvet. Finner
registennyndigheten ansökan tillfredsställande i dessa hänseendenäratt
bör den uppgivne fängesmannen beredas tillfälle sig i ärendetatt yttra
inom viss förelagd tid. Vitsordar denne de uppgifter ansökan innehåller
rörande förvärvet, kan ärendets förberedande handläggning i denna del
i allmänhet avslutad. Skulle däremot ansökan, förekommandeianses
fall efter föreläggande skriftlig komplettering, inte innehålla såom
fullständiga upplysningar förvärvet den lämpar sig för kommu-attom
nikation med fängesmannen, kan muntlig handläggning tillgripas.
Därvid bör i första hand sökanden kallas till registermyndigheten för

redogöra för hur det gått till vid förvärvet eller kompletteraatt
ansökans innehåll den punkten. fângesmannenOm före inställelsen

känd för myndigheten kan detär ändamålsenligt också kallaattvara
honom förhör.till Han får då tillfälle omedelbart sigatt överyttra
sökandens uppgifter. fall fårI hans yttrande sökandensannat över
framställning inhämtas, sedan den kompletterats vid sammanträdet.

Tredje stycket registennyndigheten möjlighet skaffa sigattger
rådrum till viss inskrivningsdag för inskriv-övervägaatt ettsenare
ningsärende särskilt krävande grundär sin beskaffenhet ellersom av

Jfr 1973:42 563.prop. s.
5 Jfr 1973:42 316.prop. s.
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tillställningfrågaexempelviskan att taomfattning. Det enomvara
främmandetillämpningmed rätt,kanskerättsfråga,svårsärskilt av

förUppskovköpekontrakt.invecklatochutförligtgranskaeller ettatt
andratilllängremeddelasinte änemellertidfårändamåldetta

härbetyder,gjordes. Detansökningenden dåetterinskrivningsdagen
regeliuppskovsådantbl.a.fastighetsrätten,ioch ettatti sjörättensom

utrednings-förutnyttjatsredanuppskovsinstitutetifalluteslutetär
ändamål.

§44
stycketförstaEnligtSjöL.22§kap.2paragrafDenna motsvarar

förvärvkandet att ettregistermyndigheten antasnär somåläggs att
grund inteogiltigt ellerinskrivningsärende äriåberopas annanett

ansökan sättåtgärd annatgällande ellerkan att avsergöras somen
tillfälleberörs yttrabereda den atträttkränka någonsskulle rätt, vars

förvärvsvill-frågaråder iovisshetifallgällaskallsig. Detsamma om
försöksinskrivning ettfallet närdet ärExempelkor. senare

förvärvshand-fullbordat,detuppgivande ärmed attförvärv menav
medförgällervillkor attförmodaanledning attlingen att somger

skäldåfinnsfång. Detofullbordat attbehandlasbörförvärvet som
med fângesmannen.ansökankommunicera

obligatoriskt,skalluppskovfall dåvissastycketandraI varaanges
ellerdomgrundas testamente,förvärvdå åberopatdelsnämligen

pågårrättegångdels dåkraft,vunnit lagainte omförrättning ännusom
luñfartygetberördadet ettförvärvåtergångellerhävning avav -

iåberopasdetmedidentisktbehöverinte somförvärv varasom
bättreellerfångeskedjantillbaka ilängreliggakan omärendet utan -

fartyget.tillrätt
tillbragtstvistentvistig attsökandens utanärrättfallDet att

givetvis intetvistefråganfårDåstycket.tredjeireglerasrättegång
inteärendensådanaiförfarandeteftersominskrivningsärendet,iprövas

tillfälleberedassökandenbörställetändamål. Isådantförupplagtär
föruppskovfåalltsåbörHanrättegång.klarlagdsakfå sin genomatt

enligtdärvidkanoch§43förslagetsenligtutredningsändamål
vissinomdomstolvidtalanväckaföreläggasstycke attförevarande

Enförfallen.förklarasansökanhansvidtid, annarsäventyr att
eftersigunderlåtenhet rättapåföljd för attdennaupplysning om
skallUppskovföreläggandet.iingivetvisskallföreläggandet tas

skulleredandetifallbeviljasintevid 43framhållitsemellertid, som
bifallas.kunnainte kommeransökningen attklartstå att

vidtalanväckasökandenförföreläggande atttillfogas,kanDet att
förvisaocksåför honomskyldighet attinnefattarintedomstol

domstolenställetiblirgjort detta. Dethanregistermyndigheten somatt

151



Färfattningskommentar SOU 1997:122

underrättar det enligt 56 Men ifall tvistefrågan skulle höra underom
främmande jurisdiktion eller skiljemän tordeprövas sökanden fåav
visa han ställt sig föreläggandet till efterrättelse.att

§45
dennaI paragraf, 2 kap. 23 § SjöL, regleras avslagmotsvarar påsom

inskrivningsansökan och indirekt därmed bifall, eftersom följdenäven
ingen de i paragrafen angivna avslagsgrundemaatt tillämpligärav av

blir ansökningen skall bifallas. kanDet här anmärkasatt ansökanatt en
i inskrivningsärende, ärendet inte skjutsett antingen skallom upp,
beviljas eller avslås. Avvisning eller vilandeförklaring skall inte
förekomma.

Första stycket katalogiserar avslagsgrundema i tio punkter. bådaDe
avslagsgrunder inleder katalogen formell förstaär Dennatur.som av
punkten föreskriver avslag för det fall skriftlighetskravet i inte40 §att
iakttagits. andraDen punkten går på ansökan skall avslås,ut att om
det fartyg förvärvet inte registrerat och inte hellerär blir detavser

samtidigt förvärvet skulle skrivassenast in. Det inteärsom annars
någon avslagsgrund det berörda fartyget egentligen skallatt av-
registreras tillsvidare blivit kvar i registret grund spärregelnmen av
i 2 kap. 7 § kap.LL 2 i9 § LL utredningsförslaget. visserli-Det är

inte sannolikt sådant fartyg skall bli föremål för fortsattatt ettgen
omsättning där det sker saknas anledning inskrivning.vägraattmen

Den tredje punkten i avslagskatalogen kräver förvärvet skallatt
styrkas för inskrivningsansökningen skall kunna bifallas. Härunderatt
hör det fall då det brister i bevisningen.

fjärdeI punkten finns det från såväl det sjörättsliga fastighets-som
rättsliga inskrivningssystemet välkända kravet på sammanhängande
inskriven fângeskedja. Den söker inskrivning förvärvett ettsom av av
registrerat luftfartyg skall följaktligen, förutsatt fångesmannensatt rätt
kunnat inskriven i luftfartygsregistret, kunna stödja sig påvara en
sådan inskrivning för vinna bifall. Undantag gäller endast föratt
förvärv på grund exekutiv försäljning.av

Behovet god ordning i inskrivningsförhållandena talar för attav man
följer det sjörättsliga exemplet och detta blir i själva verket inte särskilt
betungande för sökanden, eftersom han ändå alltid måste styrka sin rätt

härledning åtminstone till inskrivne fartygetHarägaren.senastgenom
förvärvats från utlandet eller skall det anledning överföras hitav annan
från utländskt register, följer 2 § KonvL krav på bevisattav om
sökandens halt vid utländska inskrivning, förutsatträtt gör senaste att
den förra registreringsstaten tillträtt inskrivningskonventionen. Det
torde för övrigt följa erkända grundsatser statsmakts suveränitetav om

inskrivning i ickekonventionsstat bör kunnaäven vinnaatt motsvarande
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utomlandsfångeskedjabevisningkrävaerkännande; genomatt om
konventionsstatsiinskrivningellertillverkarentilländaledinskrivna

orimligheter.tillförakunderegister
rättssystematisktdesiktepunkternaoch menFemte sjätte tar

kunnatförvärvaren görafall dåbetydelsefullapraktisktknappast
det§enligt 2godtrosförvärvsåsomendastgällandeförvärvet meng

förutsättning.föreskriveni därbrister
betalningssäkringkvarstad och ärbeaktarpunktensjunde attDen

tillgängligegendomenbevaratillsyñaråtgärderexekutiva att somsom
förvärvetluftfartygdetOmbo.gäldenärensiutmätningför avsersom

anspråkförbetalningssäkring över-motkvarstad ellerföremål förär
åtgärdensiggälleravslås.ansökan Detföljaktligenskalllåtaren, vare

föredäreñervidtogsförvärvstillfället ellervidfaktum menettvar
ochgjordesinskrivningsansökaninskrivningsdag dådenutgången av

anspråkellerfordringsanspråksäkerställaförvidtagitssig den attvare
försattsöverlåtarenfalldetbehandlas attPå sättbättrepå rätt. samma

ansökandåinskrivningsdag görs.denutgångenförekonkursi av
dettillkännerregistermyndighetennödvändigtnaturligtvis attDet är

principielltocksåavslagsgrund. Det etträttsfaktum utgörsom
rättsfaktumkännedomfåttmyndigheten ettkravofrånkomligt att om

Omärendetvilken avgörs. ettinskrivningsdag pådenföre utgången av
tillinformationförbristfällig ellerföljdtillinskrivningshinder senav

interättelsekanärendet,ibeaktatsharinteregistermyndigheten
beslutet;felaktigadetöverklagande enåstadkommas ett avgenom
fel. Frågangjortmyndighetennämligenförutsätter atträttelsesådan

rättegångsvägen.ställetifårrättsstridighet prövasförvärvetsom
för-hinderinget motblivit utgörhar utmättluñfartygAtt ett

Utsökningsborgenärens rättUB.29§kap.jfr 4värvsinskrivning
skyddasintealltsåbehöverochvidare genomägaregäller motutan ny

såförtsdäremotutmätningeninskrivningsansökningen. Haravslag på
isakenförsäljning, annatexekutiv är ettlagakraftvunnentilllångt som

konkurrerarexekutivköp,följerpunktenåttonde att ettläge. Av som
detinskrivningföreträde såförvärvet, attåberopademed det avges

i fråga.kommerintesistnämnda
förvärvsinskrivningansökanskallpunktenniondeEnligt omen

makarmellangåvasådanskettharförvärvet somavslås engenomom
äktenskapsbalken.kap.16enligtregistreratsharinte

åberopadedetfall dåandraslutligenpunktentiondeUnder ryms
Exempel pågällande. ettkaninteeller görasogiltigtförvärvet är
någonöverlåtelsegrundas påförvärvetfall varsådant somär avom

rättshandlingen. Ett annatgodkäntinteförmyndarenochomyndig
inskrivningsökertvesalufalliförvärvarenandreden ettexempel är när
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för sitt förvärv och den förste förvärvaren på tidigare inskrivnings-en
dag sökt inskrivning sitt förvärv.av

andraI stycket slår förslaget fast, de i första stycketatt punkterna
5-7 avslagsgrundemaupptagna inte skall tillämpas då Villkorlig
äganderätt på grund det åberopade förvärvet redan skrivits in.av Det

alltså iär detta läge fråga den inskrivningsansökan för-om som
eftervärvaren, ha vunnit inskrivningatt för sitt fång medan det är

ofullbordat, förvärvetgör fullbordats.när De nämnda avslagsgrunder-
vilkas syfte hindraär Sakrättsskyddatt vinnsna, att med orätt, är

naturligtvis inte tillämpliga då. Sakrättsskydd har redan vunnits genom
inskrivningen förvärvet i det villkorade skedet. Den sålundaav
skyddade innebär ju,rätten förvärvaren skall kunnaatt i avtalsenlig
ordning sig till slutliggöra denägare egendom förvärvetav avser.

I tredje stycket regleras avslag på ansökan enligt 2 2 d elleren c,
2 § förvärvsinskrivning,att inskrivning optionsrätte om en ellerav
nyttjanderätt skall avföras.

§46
dennaI paragraf regleras efter imönster 45 § avslag påsamma som

ansökan inskrivning optionsrätt elleren nyttjanderätt.om av en en

§47
För få överskådlig ochatt systematisk lagstiftning har avslagsgrun-en
dema vid ansökan inteckning, för närvarande finns utspriddaom som
på flertal paragrafer, i katalogformett samlats i denna paragrafs första
stycke. Första punkten nuvarande 6 § andramotsvarar stycket, andra
punkten nuvarandemotsvarar ll § andra stycket, tredje punkten

nuvarandemotsvarar 12 § och fjärde punkten nuvarandemotsvarar
13

Mot bakgrund utredningen inte någonatt gör systematiskav översyn
de panträttsliga reglerna katalogen iutgör dennaav paragraf, till

skillnad från katalogema i 45 och 46 §§, ingen fullständig uppräkning
tillämpliga avslagsgrunder.av

§48
dennaI paragraf, 2 kap. 29 § SjöL, regleras fråganmotsom svarar om

offrcialrättelse införing i luftfartygsregistret. viktigaDe rättsverk-av
ningar förenade med flertaletär införingar i luftfartygsregistretsom gör
det nödvändigt både kunna felaktiga införingaratt rätta och att omge
rättelseförfarandet med vissa fonnkrav. Med felaktig införing avses
sådan införing grund felskrivning, tekniskt fel ellersom av annat
sådant missöde kommit avvika från avsiktenatt hos den beslötsom
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medangripasbaradäremotkanoriktigheterRättsligainföringen.
överklagande.nonnalträttsmedel, genom

självmantregistennyndigheten rättaskallstycketförstaEnligt
dettaluftfartygsregistret. lidennaoriktighetuppenbar samman-typav

införingoriktigiingreppbehövadet bl.a. görashang kan genomen
inne-fartygsägare,mellanföreträdesordning rättsägareetablerad -

inteckningsborgenärerellernyttjanderätt,elleroptionsrätthavare -av
sådanförförfångtillskulle kunnaalltsårättelsemåni denoch varaen
före-hurskälighetefterregistennyndigheten prövaskallrättsägare,

tilldenjämställaskunnabörfartygsägareMedskallträdet varsvara.
Tillfällegäller.förvärvsvillkor att yttrarådighetsinskränkandeförmån

myndighetkänd. Denhanberörd ärförst lämnasskallsig part, om
ocksåskallersättningsmålitillvarataskall rätt§enligt 53 statenssom

rättelseären-beslut islutligtMeddelas intesig.tillfälleberedas yttraatt
efterärendet,anteckningskalldetdagdet tas omupp,somsamma

Anteck-registret.istycket JB,tredje göras18 §kap.förebild i 19
riktighetentredjeförupplysning atttilltjänar enningen avman om

ifråga.haruppgiñ i registretviss satts
meddelasstycketandraskall enligträttelseBeslut genomom

inskriv-särskiltimeddelasföljaktligenskallochregistretiinföring
akt.ellerdagbokredovisas iskallbeslutetförSkälenningsärende.

oriktigadenmedenlighetutfärdats ihandling,ellerBevis som
handling. Försådanellerbevismedskallinföringen, ersättas nytt ny

handlingen,återfordra göraregistennyndighetenskalländamåletdet
skyldiginnehavarehandlingensochbehålla denochobrukbar varaden

skall kunnaRegisterrnyndighetenmyndigheten.tilldenatt ge
editionsplikten.hävdaförviteförelägga att

skallrättelsebesluttalanföreskrivs,stycket mottredje attI om
ocksåberörrättelsenenskild utanendastinteföras avkunna somav

enligt 53ersättningsmålibevakar rättmyndighetden statenssom

§49
överklagandeförfarandet.reglerasparagrafdennaI

§50
nuvarande 52paragrafDenna motsvarar

§51
reglerasSjöL,kap. 4 § statens22paragraf, motdennal svararsom

ellergodtrosförvärvgrundpårättsförlustförersättningsansvar av
därigenomsanktionerarochluftfartygsregistretfel itekniskt m. m.

skadeståndsansvarstatligtreglerAndravederhäñighet.registrets om
SkadestL.ifinns
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Första stycket sikte på de rättsförlustertar kan inträffasom som
följd godtrosförvärv luftfartyg, optionsrätt, nyttjanderätt.av Tillav
skillnad från vad fallet i fastighetsrätten,är där godtrosförvärv i vissa
fall inte kan gällande eftersomgöras den rättsliga bristen i överlåtarens
eller upplåtarens förfoganderätt varit särskilt djupgående, skall det
lufträttsliga godtrosförvärvet i likhet med det sjörättsliga överut

ellerrätte denägaren till förmån rådighetsinskränkning gällde.vars
Den förlust denne lider kan ersättas statsmedel i den mån hansom av
inte har sig själv skylla. För sistnämnda fallatt skall tredje stycket
gälla.

Rättsförlust grund godtrosförvärv kan också tänkas uppkommaav
myndighetsfel, försummelset.ex. vissgenom relevantgöraattgenom

införing i luftfartygsregistret. I så fall kan skadeståndsrätt föreligga
också enligt SkadestL.

andraI stycket berättigas den till ersättning statsmedel vilkenav
lider förlust till följd tekniskt fel i luftfartygsregistret vidav an-
vändning automatisk databehandling eller i anordning hosav som
registermyndigheten eller statlig myndighet ansluten tillärannan
registret.

Tredje stycket räknar med möjligheten den skadelidandeatt
medverkat till förlusten skälig anledning underlåtaatt utangenom att
vidta åtgärd för bevara sin alltså oförsvarligatt rätt, passivitet,genom
eller han självatt medverkatsätt till sinannat förlust.genom I så
fall skall ersättningen kunna ned eller falla bortsättas helt. Detta svarar
delvis 3 kap. 4 SkadestL§ där denmot skälig anledningutansom
förhållit sig passiv riskerar motsvarande påföljd.

§52
Denna paragraf, 22 kap. SjöL,5 §motsvarar reglerar tillsom rätt
ersättning statsmedel för den lidit skada till följd rättelse iav som av
luftfartygsregistret.

Rättelse införing kan tänkas någon förlitatöver sigav uten som
på införingens vederhäñighet, kreditgivare räknatt.ex. med denen som
prioritet registret felaktigt för hans inteckning ellersom angav en
förvärvare litat på hans fångesman, såsom registretatt felaktigtsom

ägde förfoga fartygetöver rådighetsinskränkning.angav, utan Om då
införingen kan denrättas, förlitade sig den rättade införingensom
inte gällande till fartygetgöra medrätt åberopande sin goda ochtroav
det felaktiga registerinnehållet. Den skada han lider till följd dettaav
skall han kunna statsmedel, förutsattersatt han inte medattav
hänsyn till felets beskaffenhet eller andra omständigheter bort inse att
fel förekommit.
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§53
bemyndigasSjöL,kap. 6 §22paragraf,denna motsvararI som

ersättningsmåliföreträdaskallmyndighet statenregeringen utse som
sjörättsligafastighetsrättsligasåväl52 Ieller51enligt som

räknarUtredningenkammarkollegiet.företrädsersättningsmål staten av
kollegiet.anförtrossammanhangi dettaocksåuppdragetmed att

§54
med denöverensstämmelseireglerparagrafenI noggrannsom,ges

och 18SjöL§kap. 7förebilden 22fastighetsrättsligasjörättsliga resp.
§enligt 51ersättningsanspråktill statensyftar motJB,6 §kap. att

anspråksådantförrättegångihandläggasskall kunna ensomsamma
luftfartyg.tillbeståndettvistefråga rättgrundläggande avom

§55
skade-paragraf regressrätt gentemot somDenna staten annanger

ersättningssökandensskyldig gottgörakangrundståndsrättslig attvara
dom,fastslagitsstatsersättning,föreskriverförlust genomattsamt som

kraft.vunnit lagadomenförränbetalasskall behövainte ut

§56
harsiniSjöLkap. 9 §22 turparagraf, motsvarar somDenna som
tillinformationsäkerställatillsyftarJB,20 §kap. attförebild i 19

rättstvister.relevantainskrivningsrättsligtregistermyndigheten om

Övergångsbestämmelser

juli 1998.kraft den 1iträderlagenföreslåsDet att
iäganderättinskrivningförslag kommerutredningensEnligt av

ordningennuvarandeverkan. Densakrättsligfåluftfartygsregistret att
ochäganderättenprövningsigföri ochinnefattarregistreringför aven

äganderättsförändrinanmälaskyldighetdessutom attföreligger g-det en
avspeglarregistretförgarantinågonemellertid inte attDetta utgörar.

luftfartygs-iäganderättanteckningförhållandena. Enverkligade om
legitimation.inskrivningsrättsligvidareinte ägareregistret utan enger

inskrivningsdomarenhärmedkonsekvensi attförutsätterInteckning
äganderättsanteckninginteckningsärende. Eniäganderätten ettprövar

tilläggasvidaredärför intebörordningennuvarande utanenligt den
lagstiñ-denenligtfåräganderättinskrivningverkan nyaden avsom

börövergångsbestämmelsemasjörättsligaförebild i deMedningen.
år,övergångstidefterinträda ettemellertid kunnaverkan avsådan en

äganderättsanspråkkonkurrerandemednågondessförinnaninteifall
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antingen väckt talan bättre till luñfartygeträtt eller sökt inskrivningom
enligt deägare bestämmelserna.som nya

Givetvis bör inte bara förvärvare denäven antecknadeutanen ny
förägaren vinna inteckningslegitimationatt eller för kunnaatt-

upplåta optionsrätt eller nyttjanderätt med sakrättslig verkan under-den i föregående stycke angivna tiden kunna söka inskrivning sinav
äganderätt enligt de bestämmelserna. När antecknad ellernya ägareen

söker inskrivning sin äganderätt enligt detannan sagda kan detav nu
för bifall till ansökan uppenbarligen inte krävas sökandens fånges-att

inskrivenär luñfartyget.ägare fårDet i sådanaman fallsom av anses
tillräckligt sökanden kan härleda sinatt från denrätt byggt luft-som
fartyget eller, detta byggts utomlands, från dess förste svenskeom

vilketägare, nonnalt den först harär förts in i luñfartygsregistretsom
enligt denägare nuvarande ordningen. inskrivningEnsom i ett

utländskt register bör också kunna slutpunkt i denutgöra fångeskedja
skall styrkas.som

Enligt 7 § tredje stycket lnskrL det tillräckligt förär intecknings-
legitimation eller i föreningatt med den från vilkenman, ensam
äganderätten kan härledas, under år varittre iupptagen ägaresom
luftfartygsregistret. Kravet för inteckningslegitimation eller för att-
kunna upplåta optionsrätt eller nyttjanderätt med sakrättslig verkan -
behöver inte heller efter ikraftträdandet ställas högre. hellerInte på den

under ettårstiden söker inskrivning eller avregistrering påsom grund
förvärv från någon endast antecknad såsomär börav ställasägaresom

högre krav. Enligt utredningsförslaget krävs därför inte mer av en
antecknad ellerägare söker inskrivning sin äganderättannan som av

han kanän härleda sinatt detta Visserligenrätt kansätt. ägande-
rättsuppgifter i registret osäkra. Har emellertid antecknadvara en

åtkomstägares under längre tid minst år lämnatstreen - -
oklandrad, erbjuder detta enligt utredningens mening tillräckligt stark
presumtion för hans förvärv riktigt.att Mot denna bakgrund börvar
dessutom den vid ikraftträdandet under de föregåendenärmastsom tre
åren hela tiden varit i registret såsomupptagen omedelbart kunnaägare
skrivas enligt deägare reglerna.som nya

Anmäls luftfartyg förvärvats före ikraftträdandetett för registre-som
ring, lyckas inte sökanden förebringa sannolika skäl förmen änmer
sin äganderätt bör han ändå efter sjörättslig förebild antecknas- -

i registret.ägare Sedan år förflutit bör sökanden, inteett hanssom om
äganderätt dessförinnan i fråga, kunna betraktassatts inskrivensom
agare.

Den före ikraftträdandet anmälts såsom till registreratsom ägareny
luftfartyg grund brister i utredningen äganderättenmen som av om
inte blivit införd i luftfartygsregistret bör efter ikraftträdandet redovisas
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Detsåsomdärantecknats ägare.med dentillsammansregistreti som
förstasininskrivning rättsökahanlämpligensker att avansesgenom

dåmåsteRegistermyndighetenikraftträdandet.efterinskrivningsdag
prövning.föräganderätteninskrivningfråganomedelbart ta avomupp
utredningföruppskovbestämmelsernadekanDärvid omnya
sökandenföreläggaockså kunnabörRegistennyndighetentillämpas.

reglerdedomstol enligtvidtalanväckatidviss sominom nyaatt
tvistig.sökandens ärfall rättdetförgäller att

Sverigesanledningi1955:229Lagen9.3 av
rörandekonventionårstill 1948tillträde

luftfartygtillerkännande rättinternationellt av

§6
under-punktenandraibestämmelsenupphävsstycket omförstaI

inskrivningskonventionenEftersomrättighetsinnehavare.tillrättelse
beträffandeokändavarittidigarerättighetsformeromfattar som
reglernågrafunnitsinteoch detluftfartyg omsvenskregistrerade

utsökningsreglemasvenskai derättighetersådanarörandeunderrättelse
underrättelseregeluttryckligmednödvändigtvaritdet omhar en

föreslårutredningen attbakgrundMot atträttigheter.rörande dessa av
skallkonventionenenligtskall erkännasrättigheterdesamtliga som

utredningenharluñfartygsregistretiinskrivningföremål förblikunna
kap.11i UBbestämmelseinförasskalldetföreslagitockså att en

kändaunderrättaskyldighetpunkten attandrastycketförsta§2 oma
auktionexekutivvidiakttagasbör omrättigheterinnehavare ensomav

överflödig. Idärförblirbestämmelsenförevarandeauktionen. Den
stycket.förstaigjortsändringarredaktionellaendastharövrigt

föreslårutredningenEftersomupphävs.stycketandranuvarandeDet
skallkonventionenenligterkännasskallrättigheterdesamtligaatt som

utredningenharluftfartygsregistretinskrivning iföremål förblikunna
rättighetsfonnemadeUBkap. gör atti 11ändringarföreslagit nyasom

längreintedärförbehövsförfarandet. Detexekutivadetibeaktas
sakägarför-iskallvadrörande upptasbestämmelsesärskildnågon som

kon-frånluftfartygförsäljningenvid annanettteckningen enav
ventionsstat.
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och7 8 §§
dessaI paragrafer har gjorts följdändringar med anledning attav

inskrivningsboken har integrerats med luñfartygsregistret och att
samtliga de rättigheter skall erkännas enligt konventionen skallsom
kunna bli föremål för inskrivning i luftfartygsregistret. Det har även
gjorts vissa redaktionella ändringar.

9.4 Lagen 1922:382 angående ansvarighet för
skada i följd luñfartav

§3 a
Paragrafen har ändrats med anledning det i vissa fall blir möjligtattav

skriva nyttjanderätt iatt luñfartygsregistret enligt InskrL.en

9.5 Utsökningsbalken

4 kap.

30 §
andraI stycket har endast gjorts redaktionella ändringar. tredjeI

stycket regleras för fast egendomsätt prioritetsord-samma som
ningen mellan utmätning och rättighet i luftfartyget. Jfr utredningens
förslag till b19 § andra stycket InskrL, innehåller inteckningattsom

företräde i förhållande till optionsrätt eller nyttjanderättger om
inteckning söks innan inskrivning rättigheten söks, samt attav
inskrivning optionsrätt eller nyttjanderätt företräde framförav ger
inteckning söks inskrivningsdag.som samma

11 kap.

2 §
I andra stycket har gjorts följdändring med anledningen attav
inskrivningsboken integreras med luftfartygsregistret.

§2 a
dennal paragraf har det införts kompletterande bestämmelser till 10

kap. med hänsyn till nyttjanderätter och köpoptionsrätteratt harsom
skrivits i luñfartygsregistret måste beaktas vid åtgärder före
auktionen och vid upprättandet sakägarförteckningen.av
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§3 a
förebild hurparagraf regleras med i kap. 39 § UBdenna 12I en

finnsskall till detförsäljning luftfartygexekutiv närett enav
luftfartyget. Vidinskriven ieller köpoptionsrättnyttjanderätt en

bli frågatorde det sällanförsäljning luñfartygexekutiv ytterstettav
optionsrätt inskriven.nyttjanderätt ochdet finns änatt en enom mer

det kan blilikadärför bli aktuellt med mångatorde inteDet utrop som
fastighet.försäljningvid exekutivfråga enavom en

torde det inteoch optionsrättnyttjanderättdet finns bådeNär enen
och deochinnehasde bådasällan bli så attatt personen sammaav

vilken dessauppkommer dåtidpunkt. Fråganupplåtits vid avsamma
utredningensjfrförbehållas vidförst skallrättigheter utropetsom

fogmening finns det inteutredningensEnligtj InskrL.förslag till 2 §
skall hagenerellträttighetstypemaregelinföraför attatt avom enen

upplåtitsrättigheternaandra rättighetstypenframför denföreträde när
rättigheter hartvåsamtidigt. Omskrivitssamtidigt och samma

förförbehållförsti ställetluftfartygetfårprioritet ut utanropas
för denförbehåll enbartdärefter medrättigheten,någondera ena

rättigheten. Vidareför den andraförbehållmedoch därpårättigheten
därvidrättigheterna,förbehåll för bådamedluftfartygetbör utropas

inteskall detstycketfjärdeenligt äreventuellt tillskott sammaom--
mellan rättighets-fördelasbåda rättigheternainneharperson som -

enligträttighetenvarderabelastningtill denproportionihavama som
ellerrättighetshavarenVillinnebära.sigbuden visattidigarede

deåterfallafårtillskottsådantbetalainterättighetshavarna ett man
bud, bördessavälja mellannödvändigtblirdetbuden. Omtidigare att

företaslottning

14 kap.

§3
bestämmelserfinnsInskrLtill §förslag 2utredningensI omg

inteparagrafenstyckettredjeEnligt ärluftfartyg.godtrosförvärv av
sådanaförsäljning. Förexekutivförvärvi frågatillämplig genomom

exklusivtparagrafförevarandestycket istället förstafall blir i
registreratförföreskrivsstycketillämplig. detta sättI somsamma

vunnitluftfartygregistreratförsäljningexekutivskepp har ettatt aven
integäldenärenskall, rättköpeskillingen betalatskraft ochlaga varom

° Utsökningsbalken, 419Walin m.fl.,Jfr s.
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köparens förvärv ändå gälla, gäldenärens åtkomstägare, om var
inskriven försäljningen ägdenär rum.

Till följd kap. 8 blir bestämmelsen1 § UB tillämpligäven när ettav
luftfartyg registrerat utomlands säljs exekutivt här i landet.ärsom

§6
denna paragraf regleras detI på för här i landetsättsamma som

registrerade skepp har tredje enligt första stycket förlorat3 §att man
sin till här i landet registrerat luñfartyg, han berättigad tillrätt är
ersättning enligt bestämmelser gäller sådanstaten närav samma som
ersättning skall utgå med anledning har förloradgåttägarens rättattav

frivillig försäljning. innebär den materiellaDetta tillrättenattgenom
ersättning förevarandegrundas stadgande i anspråkUB påattmen
ersättning i övrigt skall behandlas enligt vad regleras i utred-som
ningens förslag till InskrL.51 §

1936:83 angående9.6 vissa utfástelserLagen om
gåva

§2
Vid överlåtelser luñfartyg knyts enligt utredningens förslagav
förvärvarens sakrättsskydd till inskrivningen förvärvet. Till följdav
härav bör fullbordan gåva luftfartyg i likhet med vadettav en av --

gäller för skepp och skeppsbygge knytas till inskrivningen.som --
särskildNågon övergångsbestämmelse inte påkallad. Ensynes vara

fullbordatsgåva före ikraftträdandet gäller naturligtvissom som
fullbordad därefter. Och inte fullbordatsgåvaäven en som genom
besittningsövergång före ikraftträdandet, kan därefter endast fullbordas

inskrivning.genom

1984:4049.7 Lagen stämpelskatt vidom
inskrivningsmyndigheter

§3
Eftersom inskrivningsbokden för luftfartyg förs vid Stockholmssom
tingsrätt enligt förslagutredningens integreras med luftfartygsregistret
får den myndighet för luñfartygsregistret funktion inskrivnings-som av
myndighet.
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rörandekonventiongodkännandedels angående1955:13Prop. av
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ningen
SOU 1995: konsumentregler11 Nya Utredningen konsumenträtts-om

liga frågor

164



utredningar 1997Statens offentliga

Kronologisk förteckning

miljöbalken.för 32. Följdlagstiñning till M.gymnasieskolanDen U.steg steg.nya -
lära En studie OECD:lnkomstskattelag,del Fi. 33.l-lIl. Att över gränser. av

fbrvaltningspolitiskasamarbete.Fi.Fastighetsdataregister.Ju.
Övervakning miljön.miljoinfonnation. 34. M.Förbättrad M. av

kurs i trafikpolitiken bilagor. K.lönebidrag.Ett effektivarestödför 35. NyAktivt +
Bekämpande penningtvätt.Fi.arbetshandikappade. 36.A. av

tekniskt forskningsinstituti Goteborg.U.roll i trafik- och fordonsfrågor.K. 37. EttLänsstyrelsernas
Myndigheteller marknad.Femtioår förändring 38.Byråkratin i backspegeln. av
Statsförvaltningensolika verksamhetsfonner.Fi.förvaltningsområden.Fi.på sex

Offentlighet Informationsteknik.Ju.39. Integritetbarnsoch ungdomarspsykiskahälsa.S.Rösterom
40. ocharbete.In.Flexibel förvaltning. Förändringoch verksam- Unga

trossamfundenochhetsanpassning statsförvaltningens 4l. Statenav
Rattslig regleringFi.struktur.

Grundlagför valutapolitiken.Fi._ Ansvaret -
trossamfundLagmiljö och sysselsättning.Fi.Skatter, om-
Svenskakyrkan.inför 2000-skiñet.Referat Lag Ku.lT-problem och om-. och trossamfundenhearinganordnad 42. Statenfrånslutsatser en av

Begravningsverksamheten.Ku.den december.T-kommissionen 18
trossamfundenochlT-kommissionens l/97. 43. StatenK.rapport

kulturhistoriskt värdefullakyrkliga egendomenRegionpolitik för helaSverige.N. Den
dekyrkliga arkiven.och Ku.i kulturenstjänst.Ku.lT

trossamfundenframväxt ochsamspelet.Resultatstymingens StatensvåraDet . personal.Svenskakyrkans Ku.och problematik.Fi.
och trossamfundenindustriforskningsinstituten. 45. Statenutveckla N..OAtt. finansiering.Stöd,skatteroch Ku.tjänsteroch sysselsättning.Skatter,. trossamfunden46. StatenochBilagor. Fi.+

Statlig medverkanvid avgiftsbetalning.Ku.granskning.Granskningav
Fi. och trossamfundenrevisioneni Sverigeoch Danmark. 47. StatenstatligaDen

Denkyrkliga egendomen.Ku.information konsumentpriser.ln.Bättre om
Arbetsgivarpolitik i48.Konkurrenslagen1993-1996.N. staten.. kompetensoch resultat.Fi.Förslag för barnoch Föri lärande. till läroplanVäxa. medier.Grundlagsskyddför Ju.år. 496-16 U. nyaunga . förAlternativa utvecklingsvägar EUzskapital. 50.Aktiebolagets Ju.. jordbrukspolitik. Jo.demokr@ti. seminarium Teknik,Digital Ett gemensammaom. Brister idemokratiochdelaktighetden novemberl996 58 omsorg. äldre.fråga bemötandeFolkomrosmingsutredningen,anordnat lT- om avenav -

medkunskapoch inlevelseoch Kommunikationsforsknings- 52. Omsorgkommissionen
fråga bemötande äldre.IT-kommissionensberedningen. 2/97. K.rapport en om av-

Avskaffa reklamskatten Fi.Välfärd i verkligheten Pengarräckerinte.24. - . och makten.EU-fat. MinistemSvensk Jo. 54.25. mat-
praktiken Fi.fungerarministerstyreijordbrukspolitik och denglobala livsmedels- Hur26. EUzs

Sammanfattningamatrossamftmden.försäljningen. 55. StatenochJo. av
från de statligautredningarna.Ku.Reavinst förslagen27.Kontroll Värdepapper.Fi.

rådgivare beslutsfattare.Folket och28. demokratinstjänst.Statstjänstemannensroll och 56.l som
Bilaga ochvårt offentliga Fi. l Ju.etos. +

tjänst.Barnpomografifrâgan. medborgarnas29. S7.l
Fi.samladförvaltningspolitik förlnnehavskrirninalisering EnJu. staten.m.m.

för Personaluthyrning.30.Europaoch Europeiseringensbetydelse 58 A.staten. . förvaltningsfonn.Ku.SvenskhemmetVoksenåsenssvenskstatsförvaltning.Fi. 59.
BetaI-TV inom SverigesTelevision. Ku.3. Kristallkulan framtiden.röstertretton om-. .IT-kommissionens 3/97.K.rapport



Statens offentliga utredningar 1997

Kronologisk förteckning

6l. blandAtt betongochkojor.växa 89. Handelnmedskrot och begagnade N.varor.
delbetänkande ÄndradEtt barnsoch ungdomars 90. organisationför det statligaom plan-, bygg-

uppväxtvillkor i storstademas områdenfrån och bostadsväsendet.utsatta ln.
Storstadskommittén. 9l. Jaktensvillkor utredning vissajaktfrâgor.en om-62. Rosor betong. Jo.av
En antologi till delbetankandet ÄgandeAtt bland 92. Medieföretagväxa i Sverige och-betongoch kojor från Storstadskommittén. strukturförändringari radiooch TV. Ku.press,

63. Sverigeinför epokskiñet. 93. Hantering fel i utjämningssystemetförav
lT-kommissionens 5/97.K. kommuneroch landsting.rapport ln.
Samhall.64. En arbetsmarknadspolitiskåtgärd 94. Konkurrensneutralttransportbidrag.N.

Bilagedel.A+ 95. förForum världskultur
65. Polisensregister.Ju. rikare kulturliv. Ku.rapport etten om-66. Statsskuldspolitiken.Fi. 96. Lokalförsörjning fastighetsägande.och

Återkallelse67. uppehållstillstånd.UD. En utvärdering fastighetsorganisation.av statensav
68. Grannlands-TVi kabelnät.Ku. Fi.
69. Besparingari och smått.U. 97. Skydd skogsmark.stort Behovochkostnader.M.av
70. Totalförsvaret och ñivilligorganisationema 98. Skydd skogsmark.Behovochkosmader.av

uppdrag,stödochersättning.Fö. Bilagor. M.-
Politik för7l. 99. En vattenadministration.unga. Vatten livet. M.ärny

2 bilagor. ln.+ st 100.Nya samverkansformerinom densjöhistoriska
72. En lag socialförsäkringar. museiverksamheten.om Ku.
73. Inför svenskpolicy säkerelektronisk I0l. Behandlingen personuppgifterom av om

kommunikation.Referatfrån seminarium totalförsvarsplilctiga.ett Fö.
anordnat IT-kommissionen,Närings-och 102.Mat Miljö. Svenskav strategiför EU:s
handelsdepartementetoch SElSden december jordbruk i framtiden.Jo.
l996. lT-kommissionens 6/97.K. I03. Rapportmedförslagrapport sandningsorter.Ku.om

74. EU:sjordbmkspolitik, miljön och regional 104.Polis i fredenstjänst.UD.
utveckling. Jo. l05. Agenda2l i Sverige.

75. Bosäturingsbegreppet.Skatterättsligaregler för Femär efter Rio resultatoch framtid. M.-fysiska Fi. l06. En fond för konstnärer.personer. Ku.unga
76. Invandrarei vardoch l07. Den gymnasieskolanomsorg nya

fråga bemötande äldre. problemoch möjligheter.en U.om av- -77. Uppföljning inkomstskattelagen.Fi. l08. lämnaAtt skolanmedrakav Om tillrättenrygg -78. Medelsförvalmingi kommuneroch landsting.ln. skriftspråketoch förskolansoch skolansom
79. Försakringsmäklare.En lagöversyn möjligheter förebyggaoch läs-ochav att möta

Försakringsmäklarutredningen.Fi. skrivsvårigheter.U.
80. Reformeradstabsorganisation.Fi. 109.Myndighetsansvaretför farligttransportav
81.Allmärmyttiga bostadsföretag. gods.Fö.

Bilaga. ln.+ lO.Säkrarel obligationer Fi.
82. Lika möjligheter. ln. l l Branschsanering och andrametodermot-83.Om makt och kön i spåren offentliga ekobrott.Ju.av-

organisationenomvandling.A. l2.l En samordnadmilitär skolorganisation.
hållbar84. En kemikaliepolitik. M. l3.l Mot halvamakten elva historiskaessäerom-85. Förmånefter inkomst samordnatinkomst kvinnorsstrategieroch motstånd.A.mäns

begreppför bostadsstödenoch l styrsysteml4. ochjämställdhet. Institutioner inya
kvalifrkationsreglerför tillrätt förändringoch könsmaktensframtid. A.
sjukpenninggrundandeinkomst. lS. LjusnandeframtidI eller långt farvälett

86. Punktskattekontroll alkohol, tobakoch Densvenskavälfärdsstatenijämförandeav
mineralolja, Fi. belysning.A.m.m.

87. Kvinnor, och inkomster.män l6.l Barnetsbästai främsta FN konventionmmmet. :s
Jämställdhetochoberoende.A. barnetsrättigheterförverkligas i Sverige.om

88. utvecklingFN.Upphandlingför l6. bästal Barnets antologi.en-



utredningar 1997offentligaStatens

förteckningKronologisk

ochinfonnations-StockholmiNobelcenterl l7. ett- ochkulturnaturvetenskap,kringaktivitetscentrum
samhälle.Ku.

städer.Deladel l8.
isjukvårdenochför hälso-rolltydligarel9. Enl

folkhälsoarbetet.
utbildning,Forskning,Sverige.Vuxenpedagogikil20.

U.Kartläggning.utveckling.En
tid. U,skola iOmSkolfrágorl2l. enny-

Iuñfaxtyg.K.iRättigheter122.



Statens utredningaroffentliga 1997

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Kommunikationsdepartementet
Fastighetsdataregister.3 Länsstyrelsemasroll i trafik- och fordonsfrågor.6
Aktiebolagetskapital. 22 lT-problem inför 2000-skiftet.Referatoch slutsatserfrån
Barnpomograñfrågan. hearinganordnad lT-kommissionendenen av
lnnehavskriminalisering 29 18december.lT-kommissionens l/97. 12rapportm.m.
Integritet Offentlighet lnfonnationsteknik. 39 Digital demokr@ti.Ett seminarium Teknik,om
Grundlagsskyddför medier.49 demokratiochdelaktighetden8 november1996nya
Folket rådgivareoch beslutsfattare. anordnat Folkomröstningsunedningen,lT-som av

Bilaga och 56l kommissionenoch Kommunikationsforsknings-+
Polisens 65register. beredningen.lT-kommissionens 2/97. 23rapport
Branschsaneringochandra Kristallkulanmetoder ekobrott.l 1l framtiden.röstermot tretton om- -

IT-kommissionens 3/97. 31rapportUtrikesdepartementet Ny kurs i trafikpolitiken bilagor. 35+
Återkallelse Sverigeinför epokskiñet.uppehållstillstånd.67av

IT-kommissionens 635/97.Polis i fredenstjänst.104 rapport
Inför svenskpolicy säkerelektronisken omFörsvarsdepartementet kommunikation.Referatfrån seminariumanordnatett av
IT-kommissionen,Närings- och handelsdepartementetTotalförsvaretoch fñvilligorganisationema
och SElSden decemberl l 1996.uppdrag,stödoch ersättning.70- T-kommissionens 736/97.rapportBehandling personuppgifterav om Rättigheteri luftfartyg. 122totalförsvarsplilctiga.101

Myndighetsansvaretför farligt gods.109transportav FinansdepartementetEn samordnadmilitär skoIorganisation.112
Inkomstskattelag,del 2l-Ill.

Socialdepartementet Byråkratin i backspegeln.Femtioår förändring sexav
förvaltningsområden.7Röster bamsoch ungdomarspsykiska 8hälsa.om
Flexibel förvaltning. Förändringoch verksam-Välfärd i verkligheten räcker inte. 24Pengar- hetsanpassning statsförvaltningens 9struktur.avBrister i omsorg för valutapolitiken. 10Ansvaretfråga bemötande äldre.51en om av- Skatter,miljö och sysselsättning.llOmsorgmedkunskapoch inlevelse

svåraDet samspelet.Resultatstymingensframväxtfråga bemötande 52äldre.en om av- ochproblematik.15Att blandbetongoch kojor.växa
Skatter,tjänsteroch sysselsättning.delbetänkandeEtt barnsoch ungdomarsom Bilagor. 17+uppväxtvillkor i storstädemas områdenfrånutsatta
Granskning granskning.avStorstadskommittén.61

statligarevisioneni 18Den Sverigeoch Danmark.Rosor betong.av
Kontroll Reavinst Värdepapper.27antologi till delbetänkandetEn blandAtt växa

demokratinstjänst.l Statstjänstemarmensroll ochbetongoch kojor från 62Storstadskommittén.
vårt offentliga 28etos.En lag socialförsäkringar.72om
Europaoch Europeiseringens förbetydelsestaten.Invandrarei vårdochomsorg svenskstatsförvaltning.30fråga bemötande äldre.76en om av- Att lära En studie förvaltnings-OECD:sgränser.överFörmånefter avinkomst- Samordnatinkomstbegrepp
politiska samarbete.33för bostadsstöden kvaliñkationsreglerföroch nya Bekämpande penningtvätt.36avtill sjukpenninggrundandeinkomst. 85rätt
Myndigheteller marknad.bästai främsta konventionBarnets FNzsmmmet.
Statstörvaltningensolika verksamhetsfonner.38barnetsrättigheterförverkligas i Sverige.116om
Arbetsgivarpolitik i staten.Barnetsbästa antologi.1 16en- För kompetensoch resultat.48Deladestäder.118
Avskaffa reklamskatten 53Entydligare för hälso-ochsjukvårdeniroll
Ministem och makten-folkhälsoarbetet.119

fungerarministerstyreHur i praktiken 54



1997utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

och inkomster.Kvinnor, mäntjänst.medborgarnas1
oberoende.87ochJämställdhet57förvaltningspolitik församlad staten.En

historiskaelvamakten essäerhalvaMot om66Statsskuldspolitiken. - 113motstånd.strategierochkvinnors mänsförSkatterättsligareglerBosättningsbegreppet.
iInstitutionerjämställdhet.ochstyrsystem75fysiskapersoner. 114framtid.könsmaktensförändringoch77inkomstskattelagen.Uppföljning av farvällångtellerframtidLjusnande ettIagöversynFörsåkringsmäklare.En av

jämförandeivälfärdsstatensvenskaDenFörsäkringsmäklarutredningen.79
115belysning.stabsorganisation.80Reformerad

ochtobakPunktskattekontroll alkohol,av Kulturdepartementet86mineralolja,m.m.
14tjänst.fastighetsägande. kulturenslT iLokalförsörjningoch

96fastighetsorganisation. trossamfundenochStatenutvärderingEn statensav
regleringRättslig110obligationerSäkrare

Grundlag-Utbildningsdepartementet trossamfundLagom- kyrkan. 41SvenskaLagIförgymnasieskolan omsteg.Den stegnya -- trossamfundenochStatenochläroplanfbr barnFörslagtilllärande.iVäxa
42Begravningsverksamheten.21år.6-16unga trossamfundenochStaten37forskningsinstituti Göteborg.teknisktEtt

ochegendomenkyrkligavärdefullakulturhistorisktDen69smått.i ochBesparingar stort
43kyrkliga arkiven.degymnasieskolanDennya

trossamfundenochStaten107möjligheter.ochproblem- 44personal.kyrkansSvenskatillmedrak Omskolan rättenlämnaAtt rygg - trossamfundenochStatenskolansförskolansochskrifispråketoch om 45finansiering.ochStöd,skatterochoch läs-förebyggamöjligheter mötaatt
trossamfundenochStaten108skrivsvårigheter.

46avgiñsbetalning.vidmedverkanStatligutbildning,Forskning,i Sverige.Vuxenpedagogik
trossamfundenochStatenKartläggning.120utveckling.En

47egendomen.kyrkligaDen121i tid.skolaOmSkolfrågor enny- Sammanfattningarnatrossamfunden.ochStaten av
55Jordbruksdepartementet utredningarna.statligafrån deförslagen

59törvaltningsfonn.VoksenåsensSvenskhemmet25EU-fat.påSvenskmat- 60Television.SverigesinomBetal-TVlivsmedels-denglobalajordbrukspolitik ochEUzs
68kabelnät.Grannlands-TVi26försäljningen. Ägandeochi SverigeMedieföretagför EU:sutvecklingsvägarAlternativa - 92och TV.radioisuukturförändringar press,50jordbrukspolitik.gemensamma för världskulturForumregionalochmiljonjordbrukspolitik,EU:s 95kulturliv.rikareettrapportomen74utveckling. - sjöhistoriskadeninomsamverkansformerNya91jaktfrågor.vissautredningvillkorJaktens omen- 100museiverksamheten.strategiför EUzsSvenskMiljö.Mat 103sändningsoner.förslagmedRapport om102framtiden.jordbruk i

106för konstnärer.fondEn unga
ochinformations-Arbetsmarknadsdepartementet StockholmiNobelcenter ett- ochkulturnaturvetenskap,kringaktivitetscentrumstödföreffektivarelönebidrag.EttAktivt 117samhälle.5arbetshandikappade.

58Personaluthyrning.
åtgärdarbetsmarknadspolitiskSamhall.En

64Bilagedel.+
offentligaspårenikönOm maktoch av- 83omvandling.organisationers



Statens offentliga utredningar 1997

Systematisk förteckning

Närings- och handelsdepartementet
Regionpolitik för helaSverige.13

utveckla industriforskningsinstituten.Att 16
Konkurrenslagen1993-1996.20
Upphandlingför utveckling. 88
Handelnmedskrot och begagnade 89varor.
Konkurrensneutralttransportbidrag.94

Inrikesdepartementet
Bättreinformation konsumentpriser.I9om
Ungaocharbete.40
Politik för unga.

2 bilagor. 71+ st
Medelsförvaltningi kommuneroch landsting.78
Allmånnyttiga bostadsiöretag.

Bilaga. 81+
Lika möjligheter. 82
Ändradorganisationför det statligaplan-, bygg-
och bostadsvåsendet.90
Hantering fel i utjämningssystemetförav
kommuneroch landsting.93

Miljödepartementet
Förbättradmiljöinfonnation. 4
Följdlagstiñxiingtill miljöbalken. 32
Övervakning miljön. 34av

hållbarEn kemikaliepolitik. 84
Skydd skogsmark.Behovoch kostnader.97av
Skydd skogsmark.Behovoch kostnader.av
Bilagor. 98
En vattenadministration.Vatten livet. 99ärny
Agenda21 i Sverige.
Femår efter Rio resultatoch framtid. 105-









POSTADRESS: STOCKHOLM10647
FAX: TELEFON:08-690 08-6909191, 9190


