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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-30
Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif
Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström.
Förenklat utmätningsförfarande

Enligt en lagrådsremiss den 23 november 2006 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag
till
1. lag om ändring i utsökningsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Fredrik
Ludwigs, biträdd av skattedirektören Eugène Palmér.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i utsökningsbalken

17 kap. 1 §

I lagrådsremissen lämnas vissa förslag avsedda att förenkla utmätningsförfarandet. Förslagen innebär bl.a. att handläggningen som i
dag i princip är ettårig skall kunna pågå utan tidsbegränsning mot att
en årlig avgift, grundavgift, tas ut för allmänna kostnader vid handläggningen, t.ex. kostnader för försändelser till parterna. Även i övrigt
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skall dock ersättning få tas ut för statens kostnader för förfarandet
hos Kronofogdemyndigheten. Ersättning för förrättningskostnader
skall således utöver grundavgift kunna tas ut i form av förberedelseavgift, försäljningsavgift och särskild avgift. De olika avgifterna definieras dock inte närmare i balken utan detta avses, i likhet med tidigare, ske i förordningsform och regeringen får också enligt i paragrafen
förslaget bemyndigande meddela föreskrifter om när e rsättning skall
tas ut och om ersättningens storlek.

När det gäller grundavgiften föreskrivs i 17 kap. 2 § att Kronofogdemyndigheten får avskriva målet om sökanden inte inom förelagd tid
betalar en grundavgift. Att på detta sätt sanktionera en utebliven betalning av en viss avgift utan att närmare definiera vad avgiften avser
framstå r enligt Lagrådets mening inte som lämpligt. Vad som a vses
med grundavgift bör därför, i allt fall i allmänna termer, framgå av
lagtexten. Benämningarna på sådana olika avgifter i övrigt som kan
tas ut som ersättning för de förrättningskostnader som kan uppkomma torde dock inte behövas, eftersom dessa avgifter inte närmare
definieras och benämningarna inte heller i något avseende kan a nses reglera det bemyndigande som paragrafen innehåller.

Med beaktande av vad nu anförts skulle 17 kap. 1 § kunna utformas
enligt fö ljande:

I utsökningsmål får det tas ut en årlig grundavgift för allmänna kostnader vid handläggningen och även i övrigt tas ut ersättning för
statens kostnader för förfarandet hos Kronofogdemyndigheten (förrättningskostnader).
Regeringen får meddela föreskrifter om när ersättning skall tas ut och
om ersättningens storlek.
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Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

