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Nr 183.
Lag

om ändring i konknrslagen;
given Stoclcholms sloU den 5 maj 19^A.
V i GU STAF, ined Guds nåde, Sveriges, Götes ocli Vendes
Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit gott förordna,
att 194 § konkurslagen skall erhålla ändrad lydelse på sätt i det följande
angives samt att i samma lag skall införas en ny paragraf, betecknad 194 a §,
med nedan angivet innehåll.
194 §.
särskilt stadgat.
Om kommittents —
Har i
skulle förnärmas.
Vad nu sagts om rätt att erhålla redovisning av förvaltaren skall ock gälla,
där eljest till konkursboet inflyta medel, för vilka gäldeuären skolat redovisa
till annan.
‘ Rifesdagens akrivelse 1944; 225,
® Senaste lydelse so 1920; 416.
/
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194 a §.
Innehade gäldenären, då beslutet 6m egendomsavträde meddelades, redti
visningsmedel, vilka skola vara förbehållna annan, åligge det förvaltaren a
omhändertaga medlen och därefter redovisa dem jämte ränta som uppln
från den dag, då nämnda beslut meddelades. Med avseende å fastställande
av vad som sålunda tillkommer redovisningsborgenär samt dennes rätt i övii '
i konkursen så ock i fråga om skyldighet att vidkännas kostnad med anlednin
av förfarandet skall vad i denna lag är stadgat om borgenär, som till säkerke
för sin fordran har panträtt, äga motsvarande tillämpning, dock att kostnad som
nu sagts skall åvila redovisningsborgenären allenast i clen mån boet eljest ej
Jämnar tillgång därtill.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1945. Lagen skall ej äga tillämpnin
där beslutet om egendomsavträde meddelats före lagens ikraftträdande.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermer
visso hava. Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
bekräfta låtit.
Stockholms slott den 5 maj 1944.

GUSTAF.
(L. S.)

(Justitiedepartementet.)

Thorwäld Bergquist. t
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