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Nr 81.
Lag
om slmldelbreT;
given Siachholms slnti den S7 mars 19S6.
som följet ^

(Bali rit ooh (Intnci Ima.
gprai lt4a rrudlbitoleti.)

e r 11 g t. att Yl, med ^ksdagen^ funnit gott föroidna
1 KAP.
AUmänna 'bestämmelser.

1 §.
Utfärdar någon slnildebrev, svare Lan för sin förskrivning; dock äge Lan,
där ei annat må anses avtalat, utan Linder av förskrivningen göra gällande
invändningar beträffande rattsförLållande som föranlett Landlingens utfär
dande.
2 §.
^
Är skuldebrev utfärdat av flere utan förLeLåll om delad ansvarigLet, svare
de en för alla ocL alla för en för vad fÖrskrivet är.
¬ Där någon av dem betalt gälden, äge Lan att av varje medgäldenär utkräva
dennes andel. Har någon medgäldenär kommit på uppenbart obestånd eller är
Lans vistelseort okänd, gälde envar av de övriga så stor del av bristen som på
Lonom belöper. Lag samma vare, där den som betalt gälden krävt medgäldenär
å dennes andel eller på ändamålsenligt sätt avsänt meddelande om kravet, ocL
betalning ej därefter ingått inom fjorton dagar.
iir ei bestämt vai betalningen stall erläggas, varde den fullgjord i borgenä-

sy S""“« KS, “5-i-t •“
gas å den ort som foimt var
betalning skall erläggas, anvisa anBoigenären age att, mom det 1
medför väsentlig olägenliet eller
nan betalningsort än nyss sagts, dar detta ej me
kostnad för gäldenären.
f^rrlrinfren övergått till annan borgenär, ocL
Har borgenären flyttat eller
'ilning i ty fall skall erläggas, age
saknar gäldenären ^kännedom om
r
som därav föranledes; ocL svare
borgenären ej tala å drojsraal
gäldenären därigenom att foran Lan för kostnad ocL skada som tiUskjndats g
ringen ej varit denne kunmg.
,, n
vvT.onlnrUtgivas i större antal
^n^SlScnÄd i sälclcnäTons ntfärsloW.
^ Eiksdagens Bkrivclse 1936: 67.
^
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n-aiipvia som utfärdats av Iraatk,

st
Sj förfallotid ej avtalad,
a§' snart ban själv
närborgenären
fordrar och
Eäntebetalnmg varde, sä lange hnw
skuldebrevets utfärdande, r
ä dag som
å sÄg eller annan aUmän belgdag, Inträffar skuldebrevs
^ kag samma vare, där skuldeb
nästa söckendag ansedd saso
allmän helgdag. Likställ^
d^nmd\lfm£i"Llg^^^^^^
enbgt denna lag påskafton, midsommarafton
ocb julafton.

¬

6 s.

^Är i skuldebrev ränta utfäst, skall den, där betalningstiden försittes, ntgå
efter enahanda grund som före förfallodagen.
,
i .
,
Är ränta ej utfäst, gälle i fxaga om skyldighet att den giva vad i 9 kap. ,
10 g handelsbalken sägs.
7 §.
Är skuldebrev ställt att betalas i myntslag som icke är gångbart å den ort
där betalningen sker, må, där ej annat förbehåll träffats, skulden gäldas i or
tens mynt efter värdet å betalningsdagen.
Varder skuldebrev å myntslag som ej är gångbart å den ort där betalning
skall ske icke i rätt tid infriat, och har kursen å det utländska myntslaget
där fallit, äge borgenären kräva betalning i ortens mjmt efter kursen å den dag
då betalning hade bort erläggas. Eöranleda omständigheterna annan beräkning
ay den skada borgenären må hava lidit genom kursfallet, varde betalningen
därefter lämpad. Kan det antagas att borgenären ej av kursfallet haft skada,
gälle vad i första stycket är sagt. Berur dröjsmålet av borgenären, eller av lag- '
bud, avbrott i den allmänna, samfärdseln eller liknande oövexstio-ligt hinder

fefa sÄ’ S!'’;iuSp jSfg.' '

rtSdVÄtiTfrååilPr ir

lämnas utan avseende.

sMclebrovote rtfard.nd., äg=
8 §.

'^PP^-tarligen viLra

^ e er eljest otillbörlig, må villkoret jämkas eller

Ktl,™ Vr''flrdrhjerÄ\f\te"„™-

i

^

'0, ga,de„,.„, .efeteffighet sv.xe Bvedäw ei utan att bau ätagit sig
PaaåHtai?;^

ffälle „ok i Mga on

1

i
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2 KAP.

t

Om löpande skuldebrev.

11 §.
Såsom löpande anses skuldebrev som är stTlIi fm
n
.
ft man eller order.
innehavaren eUer till viss
t
;
Lika med skuldebrev som är ställt till innehan i
J ej framgår tiU vem betalning ekall ske
skaldebrev varav
J . Sf
soin utfärdat skuldebrev till viss man därå teeknat medgivande tiU
ift;inteeknmg. galla skuldebrevet psom vore det ställt till viss man dier order,
1 utan sa ar att genom orden »leke till order» eller motsvarande uttryck, i skulJ debrevet traffats forbeball att det ej skall vara löpande
12 §
ii
Tecknas å skuldebrev som är ställt till innehavaren påskrift, enligt vilken
ået skall gälla såsom ställt till viss man eller till viss man eller order, vare
utan hinder därav skuldebrevet gällande i innehavarens band, där ej påskrif
ten var gjord av gäldcnärcn, eller av skuldebrevet framgår att den var tillkom
men med hans samtycke.
o:
13 §.
(C'
Är skuldebrev ställt till innehavaren, skall den som har det i händer för
modas äga rä.tt att göra fordringen gällande.
b
Ar skuldebrev ställt till viss man eller order, och innehaves det av annan
än den till vilken det är ställt, skall ock den som_ har det i bänder förrnodas
;E[i
ä<^a rätt att göra fordringen gällande, där han till stöd för sin rätt formar
br
åberopa lydelsen av sammanhängande, till honom fortgående skntthga över
låtelser även om någon av dem är ställd till innehavaren eller tecknad in
blanco ’ Är skuldebrevet inlecknat, och innehaves det av den intecknade egen¬ taens asaro. skull denne förmodas äga rätt att för/oga over
ändå att han ej förmår åberopa skriftlig överlåtelse fran den .som, savitt hand
lingen utvisar, näst före honom var d^ess ratte innehavare.

\l]!

k

‘5

Har skuldebrev som är ställt
finneT sedan att över
händer överlätet och kommit fo c ‘
^ dennes vagnar förfoga över
låtaren ej var rätte borgenaren
^d för rätt borgenär, utan så är
skuldebrevet, vare nye innehavaren
jf^^dlingen, eller han åsidosatt
att han visste att
bort iakttagas.
..
den aktsamhet som, efter
^ ^
g^der vare lag samma, dar overI fråga om skuldebrev till vis
^
^ skulle förmodas äg^a ratt att
låteken var verkställd av den ..oi ^
skäligen luinde hållas for denne
^öra fordringen gällande, eller ay någon
Huruvida tidigare
flior antagL® vafa bcräUigad att handla
overiåtolso är äkta ph . ovngt gd ^
Har nagon,^ offer

''tirskufilebrevåt S’ogilt&t

göras gällande:

pm

avse's i'30-33 §§

I- tiiivodokommit gö>~dot“ai:i^
att betingat vederlag
‘''"^^niacbievets uttardande mea
rättsförhållande som foxanlelt sk.
ej heller

•

%

■
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angåenäe betalning,
f4 ä. nämnd n f

ej lätteligen
“t S ntt nye borgenären var i

ä^deromrtändiglmt varom fråga ar
för skens s
ellLÄ? ntanr„teta=Ä vilja kommit ur dennes besittmng, är stad,
gat i lagen om avtal.
^
Har näldenären gnidit ränta eller sädan avbetalning som edigt skuldebrevet

¬

fymlåtel sedan beloppet förfallit till betalning. Mot krav a betalnmg som bar
--------------a\'ses gälle ock annat jäv
som i lo§SägS.
§ sägs.
17 §.
Ändå att ny borgenär är i god tro, må gäldenären mot bonom göra gallande:
att skuldebrevet är förfalskat, eller å gäldenärens vägnar utfärdat uv någon
som därtill saknade behörighet, eller ogiltigt såsom tillkommet nnder tvång
varom sägs i 28 § lagen om a^dal, eller såsom utfärdat av någon som var
omyndig eller handlade under inflytande av rubbad själsverksambet; eller
att skuldebrevet dödats eller betalning fullgjorts genom ford ringsbeloppets
nedsättande i allmänt förv-ar, eller att borgenären i följd av preskription eller
proklama förlorat sin talan, eller att skuldförhållandet ändrats genom tvångsackord.
18 §.
Har skuldebrevet genom överlåtelse kommit i ny borgenärs hand, och äger
gäldenären hos tidigare borgenär genfordran, må den ej göras kvittningsvis
pilande, med mindre dess indrivande skulle äventvras genom kvittningsrätha^s^hand
^°^-ö°ären uppenbarligen insåg detta då skuldebre-

1

I

Grpdar sig pnfordringen på det rättsförhållande som föranlett skulde^
S
på grund U*
sådant

I

19
att å dennes vägnar uppbära belonuf^f^^
borgenären eller behörig
ult gäldenären vissfe att. beloppet^oml
ändock gill, utan så är
anmljet som, etter omständigheterna
u
»sidosutt den akt.1 frnga om sknidebrcv till Ssl m,„ Zllf®"
■’‘Uttagas,
ningen uppbars av den som enligt 13 8 sbuno°P"'^*'
samma, där betelnngen gallande, eller av någon som skS b v
“
=^‘1 sSra ford!““■ borättigad att handla å ianl®vL^™‘‘®
'“'=">'0 eUor änatt åro'"'
äkta oob i övliS^r^??' Häruvida överlåtelse som
Ptova. med mindre särskild anlefatag Irtm f£’eu“^,f

ej längre ngde uppbära betalning,

I

'■

■tsHij
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pnTi^
i
stadgats
om åränta
Ä-Är-ÄÄSSÄ?.
BDhgt skaldebrevet
skall
erläggas
däri

kli• i.Ä%^nÄ”eraia7a«t
ei ^U, -d ndndre
denalso.

iiiii

o

y

styoket sägs.
.
...........................
. 21 §.
honom WersmUes; och live borgLllIrhilCtäiSkSttoldär sMant “

'g!.
d!;l
\
{
>
'erp
4- if

fordras.
I fråga om betalning av ränta eller avbetalning å buvudstolen äge gäldenären kräva att särskilt kvitto lämnas ocb anteckning göres å, skuldebrevet"
dock må antecknmg om^ räntebetalning elier om sådan avbetalning som enligt
skuldebrevet skall ske å däri angiven tid ej krävas, där betalningen erlägges
till den som, enligt vad av skuldebrevet framgår, var dess förste innehavare
eller, gäldenären veterligen, senare därå tecknats såsom borgenär.
' Uppsägning av skuldebrevet varde på gäldenärens begäran tecknad å hand
lingen.
22 §.
överlåtelse av löpande skuldebrev vare ej gällande mot överlåtarens borge
närer, med mindre den till vilken överlåtelsen skett fått bandlingen i besitt-

■

It!

¬

^Ijer bank löpande skuldebrev, vare försäljningen gällande mot bankens
borgenärer, ändå att skuldebrevet för förvaring kvarlämnats hos banken.
23 §.
Där till obligationer eller andra skuldebrev varom förmäles i 4 § första
stveket utfärdats räntekuponger, tillkomme innehavare av sadan kupong, anw ltt hln icke innehar hu^vnidförbindekcn, att, mot kupongens överlämnande,

Ti'

kuponghavaren gällande. _
.om skulle förfallit efter det enligt
Ej må betalning travas
denna Ir i följd av utlottning eller eljest,
bestämmelse i buviidforbiiidelsen denna ar, i i u
förfallen till betalning.
månad föie förfallodagen,
^ Jl
Einnes kupong hava tidigare an
imponghavaren, äge 14 och 15 §b ^
med bmmdförbindelsen
tillämpning, elär tidigam än nu ar sa^
tillämpning; ej beller skall 19 b
som visar sig innehava hm
betalning för kupong erlägges tiH annan
aktiebrev, tillkomme kuponghavare
att. mot

•ÄTn bdehinS

t"

sas,?'.äi ;:t
..s.“ ;=t,SiSÄ ..«• -‘ “
i
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'
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25 §.
§
25

^' ''

^™Så 2;S Sf haf» “Za tid gått tai ånda, atfå betalnmg,
att knpongen ej företes.
3 NAP.
Om enkla skuldetirev,

¬

26 §.
;’
Enkelt skuldebrev är det som ställes till viss man,
:
Att skuldebrev som är ställt till viss man och av gäldenåren försetts med’
medgivande till inteckning gäller såsom löpande, är stadgat i 11 §.
, 27 §.
Varder enkelt skuldebrev överlätet, njute nye borgenären ej mot gäldenåren
bättre rätt än den överlåtaren ägde; dock gälle, i fråga om skuldebrev som
upprättats för skens skull, vad därom är stadgat i lagen om avtal.
28 §.
Por fordran hos överlataren äge gälclenären njuta kvittning, utan så är att
han fön-ämt genfordringen efter den tid då överlåtelsen blev honom kunnig
eller han fick skälig anledning till förmodan därom. Förföll genfordringen
loist efter sagda tid och senare än skuldebrevet, äge Indttning ej rum.
29 ^
Har enkelt skuldebrev överlåtits, vare* där gäldenäreu ändock erlöo-rrpr be-

!Sfp a!£TÄi;iSa?®V"“

““

medförde ogiltigheten eller hade skälig ^tiIp 7
omständighet som
^ge guldenåren ej tillgodoräkna sig beHl^fn^
^ misstanke därom; dock
skad eller eljest tillkommen unefer nigon ov
överlåtelsen var förfalmedföra ogdhghet av förskrivning.^
omständigheter som enligt 17 §
Överlåter någon enkelt skuldpb..

äéf dermr4ir“^'^ f‘‘^'“ären'om™åt<.är|e!f'7’l''
dess ^erkan v“''»iåtelson siceft«

S^-Hande mot hans

..’“'‘V^ättats av överlåtaren
“''“'“‘eken gåva. gälla om

Överlåtelse framtro
e-ildsnaran p-a sätt nu är sagt iä
0» den
Har någon avliänt .sin r- i
^“^'vaiamren då var i god
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4 ]IAP.
StekUda bertanm.ek,6r angående ^sa aakla akaldebrav.
32 §
laeälen ej må dttagas'^StealJtt “bevisrt

Ä“SS beÄ btsmniar

%

läfi;
EC

lÉ

r-

enligt^ filtet

“ ÄrsoSS

sagt.
Enkla skuldebrev som, under namn av förlagsbevis eller eljest, utgivas i
större antal och uppenbarligen äro avsedda för den allmänna rörelsen, vare
ock, oaktat sådant förbehåll saknas, ansedda lika med löpande skuldebrev i de
hänseenden, nu äro angivna.
OÖ §.
•
33
Har i motbok rörande tillgodohavande hos bank eller i annat enkelt skulde
brev intagits förbehåll, som skulle medföra att betalning till innehavaren
finge anses gill ändå att han ej vore ratt borgenär eller behörig att å rätte
borgenärens vägnar uppbära betalning, _må sådant förbehåll ej åberopas, där
åsidosatt skälig aktsamhet vicl
vid provning
prövning huruvida
innehavaren vvar
gäldenären asidosatt
huruviöa mncnavaren
dpn
ägde å.
den till vilken skuldebrevet var ställt eller dennes rättsinnehavare eller ägdt
rätte borgenärens vägnar uppbära betalningen.
Beträffande sparkassebok och motbok med sparbank gälle vad darom ar
¬ särskilt stadgat.
Det alla som vederbör bava sig hörsarnliseii
visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vart kiingl. sigiii
bekräfta låtit.
Stockliolms slott den 27 mars 1936.
Under Hans Maj ds
llin allernådigste Konungs oob Herres faanvaro.

GUSTAF ADOLF.
K. SCHLYTER.

(Justitiedepartementet.)

Nr SS.

ha5:
aT£3
oC

raiS'
deJ
gD^

iböc;
ad'

_____ _
(UBbrik och dlif om
garns aan prcdtkstolcu.)

Jj a ^

p;ia 'iv la^en
sknldebrCT;
angående införando ar
7
iMf lien B7 wfirs 19^^G.
given Slochholms slott den ^
a ö t e s o chVe n des
Vi GUSTAK, Uod Gncls nåd.
Konung, göra veteiligt.
som följer:
1 Riksdagens ekrivelEe 193S: 67.

