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'Inna lag skall träda i toaft den 1 januari 1916,
Denna lag
Denna
lag skall träda i kra«^-yi—
. ijörsamliffen

kräfta MM,

GUSTAF.
(L. s.)

(Jostitiedepartementet.)

Berndt Hasselrot.

N:r S19.
Kbras fr&a predlistflU^j
Lag
om avlbetalningsköp;
^rfvcn Siockholvis slott den 11 juni 1915.
Yi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocF Vendes Konimg,
göra veterligt: att Yi, med riksdagen, funnit gott forordna som foljer:
1 §.
Med avbetalningsköp förstås i denna lag avtal, varigenom lösöre säljes mot be
talning i särskilda poster, av vilka en eller flera skola erläggas efter det godset
utgivits till köparen, och under villkor' tillika att säljaren skall äga rätt att åter
taga godset, om köparen åsidosätter vad honom åligger, eller att äganderätten till
godset skall förbliva hos säljaren intill dess betalningen eller viss del därav bhvit
PTls.ffd

¬

Har* avtalet betecknats såsom hyresavtal eller betalningen såsom vederlag för
godsets bruk och nyttjande, skall utan binder därav avtalet anses såsom avbetal
ningsköp, såframt det finnes vara åsyftat, att den, som fatt godset till sig utgivet,
skall bliva ägare därav.
,
Lagen äger icke tillämpning, när sammanlagda beloppet ay de poster, som köpa
ren enligt a-sdalet har att erlägga (avbetalningspriset), överstiger tre tusen kronor.
2 §.
ciACi

guid

drJLLUdJJ.

j.

cLVL<litiXi

faUäpU.g<m Sd^XSKllCI JJg^IOJIJU. gcLJTclLlvic^ liicu.

post utestår ogulden minst fjorton dagar utöver förfallodagen och denna post an
tingen
till a-ia.xxj.ou
minst en tiondel
avV Clavbetalningspriset
m
----O----- uppgår
rxb
UJ.UJLiU.CX <X
V UC UCtXllXJLi^ö^XXUU u eller tillsammans
-----------annan
uost utgör
uto-nr minst en
p,n tjugondei
tiiip-ondel därav.
. .
innan ogulaen förut förfallen post
__I)är köparen i annat avseende än i första stycket sägs åsidosätter yad
åligger, _må
särskild paiöiju,
påföljd, som lör
för sädan
sådan händelse
hän(lelse kan vara avruLau,
avtalad,
f ,
ma, sarsnua
tillämpning, för så vitt sådant med hänsyn till de föreliggande omständighemm
skulle vara uppenbart obilligt.
3 §
*
0
Yfll säljaren taga godset åter, skall vid uppgörelse mellan honom och köpa
värdet av godset, då det återtages, räknas köparen till godo.
godset återtages, räkna sig till godo, förutom ogifldna, P
for vilka betingad förfallodag är inne vid tide! för fodséts återtagande, mo tioB
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^ Hvriffa då oguldna poster; har säljaren vid domstol yrkat sodqptq S+prK.
delat
^kall i atäUet tagas hänsyn till tiden £öi stämningL dellwninK Rtotä
^ S sålts mot kontant betalning (kontantpxiset), med mer eller mindre än en
understiger avbetalningspriset skaU sammanlagda beloppet av de icke förrosterna i stället tör att minskas till nio tiondelar beräknas till den kvot1 ^ m kontantpriset utgör i förhallande till avbetalningspriset.
^ totnad, som säljaren måste vidkännas för godsets återtagande, skall ock räknas
ionom till godo.
^
'fi'-nnes o-odsets värde överstiga det belopp, som enligt 4 § eller, där fråga är om
■L ^^räcknin*’', enligt 12 § räknats säljaren till godo, äge denne icke återbekomma
med°mindre överskottet gäldas till köparen eller nedsättning sker, efter ty
Vandra stycket stadgas.
^ Ä Vodsets värde mindre än vad säljaren enligt 4 § har att fordra, äge han icke
mer än det överskjutande heloppei
TI

J i_

nr

35 iVft

T

C + Hllöf 'F?^T' O+f -pr»! 1«

A s bar att fordra. Gör köparen det elier gamar nan, nar iraga ai um miuuxcv
line” det beiopp, som dämd rähnats säljaren tJl godo, ma ej gotet atertagas
JeftagrdTjlSte det belopp, som säljaren enligt 5 § andra
¬

stycket må hava att fordra.

^ ^

dir ÄtÄ>?*

återbekomma
tagits, inom
ban betalar .
andra styckett n&got att fordra, skall jämväl det belop i tm
IddÄÄaTmerde ävriga, att dessas värde sknlle
Yad nu ärfeatUga
„„„
uttaga eller lösa anör, agamärkligen minskas genom avskiljandet.

äl »r ar virden ^^''I^^rbeÄu bJnoTg^dr'"

Hat säliaren farbehållit sig, ätt Mpäiens rätt till f“^rXligerb5lsr|dhobetalningsköp försålt, skall ^^r^
där köparen det yrkar,
nom enBgt Vnnat sådant avtal åligger,
anses som om aUt godset
ning av de i 2 § första stj^cket givna bestä
blivit genom samma avbetalningsköp törs .
»i. h t att fuUgöxa
Innehåller avtalet bestämmelse, enligt J^^^^^e^ägS^åtnjuta
^ad honom åligger skall
sådan bestämmelse hela den ö
utkräver sälfaren med
som frånsett bestämmelsen sk e 4 § för®a betalningen eller större del
av säljarens fordra
betalning förfallen, skola x fråga om
Sf^ande tillämpning,
sta och andra stycWa givna regler äga motsvar
155—J601Ö3. Svensk förfatlfiingssamVmg J91^^
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10 §.•

ffar on. avbetalningsköp upprättats skriftUg handling äge säljaren hos ntmätX\i™kaÄ-aU g|as tkrifp^en och
är med deras förfallotider samt vara atfoljd av köpehandlingen i huvudskrift äch
’’Kostoaden'^» handräckningen skall, där utmätningsmannen det äskar, förskjutas
'■'’Angående' rätt för utmätningsman att i vissa fell meddela handräckning ntan
inder av köparens fiauvai-w
frånvaro skall vad ^i 59 och 60 §§ utsökningslagen är i fråga
hinder
utmätning
föreskrivet
äga motsvarande tillämpning.
om
11 §•
Handräckning må ej beviljas, med mindre utmätningsmannen finner uppenbart
tt med betalningen
oetainingen loreiigger
att
föreligger sctunub
sådant uiujöuicii,_
dröjsmål,_ aujxi
som xi x-2 y§ oagtj.
sägs.
Visar köparen sannolika skäl, att godset blivit sålt till oskäligt högt pris, må
handräckning ej heller beviljas.
...
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^ 12 §.

Då fråga är om handräckning, som i denna lag avses, skall vad i 4 § andra styc
ket är stadgat om beräkning av säljarens fordran icke äga tillämpning. Ej heller
skall i ty fall ränta räknas säljaren till godo.
13 §.

Grods, för vars återtagande handräckning meddelas, skall av utmätningsmannen
upptecknas och värderas; och äge utmätningsmannen, där så finnes nödigt, tillkalla
sakkunniga att biträda vid värderingen.
Finnes godsets värde överstiga det belopp, som räknats säljaren till godo, äge
denne
icke återhekomma godset, med mindre han hos utmätningsmannen nedsätter
¬
det överskjutande beloppet.
1^ §•

Beslut ^ i fråga om handräckning må överklagas hos överexekutor. Över dennes
heslut må ej klagan föras.
Ar köparen eUer säljaren missnöjd med värdering eller annan åtgärd, som vid
handräckningen vidtagits, eller vill någon av dem påkalla sådan uppgörelse, som
skolat ^ äga rum, om godset återtagits annorledes än genom handräckning, vare honom ej förment att etter stämning å den andre utföra sin talan vid domstol. Visar
ej säljaren,
sådan talan
trettio aagar
dasrar eiter
efter aen
det handräckning
— n— jatt han instämt oauau
uaian inom nremo
gavs
___________
gavs eiier.
eiier, där
där förrä.l.l-.niTifron
förrättningen inom den tid överklagats,
inom4.7A
lika tid efter det överöverexekutMs beslut meddelades, äge köparen hos utmätningsmannen lyfta det belopp,
som, e er ty 1 13 § andra stycket sägs, må hava blivit hos denne nedsatt.

I

SdnåS
ätadlat^ ’'
stadgat.

verkställighet av dom, varigenom köparen förpHktats
avbetalningsköp, skall, där ej i domen annorlunda
värdering
gälla vad i 13 § första stycket ar
v^xucriug av
av godset
go(

stoTlin Sn^tUl'doisM.''^''^'’

l

^

—
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17 §.
’‘XSidosatta sina förpliktelser, aYstått från något^ rätt“euér“ÄnfMm
^OBom
^terrättelse.

givna .stadganden tillkommer, skola dessa ändock lända till
-------------

n
laff skall träda i kraft den 1 januari 1916 men icke äga tdlämpning å
ÄÄ, som slutits före nämnda dag.
t alla som vederhör, hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera
• ! iiQVfl Vi detta med egen hand under^ivit och med Vårt kungl. sigill
Sräfta låtit. Stockholms slott den IX jnni 1915.

GUSTAF.
(L. S.)

(Jnstitiedepartementet.)

Beundi Hasseleoi.
TVT.tb OOn
iN.l ft/Sv»

(Bnbrit och datum tcngUrna trån prodlkatolen.)

lag
om ändrad lydelse av 25 § ntsökningslagen;
given Stockholms slott den 11 juni 1915.
Yi GTTSTAX?, med Gnds nåde, Sveriges.
¬ g«ra veterligt: att Ti, med riksdagen, funnit gott forordna, att 25 § ntsoknmgs
lagen skall erhålla följande ändrade lydelse:.
■r

1

t*,

1.1

T

sannolika skäl för invändningen; varde ock malet torvis
såsom i 26 §
denären försummat att tvånget eUer förledandet anmala och kungöra sas
stadgas.
________
Benna lag skall träda i kraft den 1 januari
Det alla, som vederbör, hava sig hörsamligen a
^aya Yi detta med egen hand underskrivit och mea va
^tit. Stockholms slott den 11 jmii 1915.

GUSTAF.
(L. s.)

(Justitiedepartementet.)

yttermera viseo
kungl. sigill bekräfta
0

Beiindt Hassblbot.

