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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-02-07 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt 

justitierådet Annika Brickman. 

 

Förfalsknings- och sanningsbrotten 

 

Enligt en lagrådsremiss den 31 januari 2013 (Justitiedepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om ändring i brottsbalken, 

2. lag om ändring i jordabalken, 

3. lag om ändring i socialförsäkringsbalken, 

4. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av  

      pensionsutfästelse m.m., 

5. lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157), 

6. lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar, 

7. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619), 

8. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 

9. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614), 

10.  lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., 

11. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220), 

12. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554), 
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13. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit- 

      institut och värdepappersbolag, 

14. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäk-       

      ringsföretag, 

15. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 

16. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079), 

17. lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt, 

18. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551), 

19. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Mattias  

Larsson. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om ändring i jordabalken 

 

19 kap. 39 a § 

 

Hänvisningen i gällande lydelse av första stycket 1 torde få anses 

avse skyldigheten att bestyrka överensstämmelsen med originalet 

enligt andra stycket i 19 kap. 11 a § och inte straffbestämmelsen i 

tredje stycket för uppsåtliga överträdelser som nu föreslås upphävd. 

Innebörden av regleringen är då att skadeståndsskyldighet föreligger 

inte endast vid uppsåtlig överträdelse av straffbestämmelsen som 

orsakar skada (2 kap. 2 § skadeståndslagen, 1972:207) utan vid all 

form av uppsåtligt eller oaktsamt orsakande av ren förmögenhets-

skada genom ett oriktigt bestyrkande. Om avsikten inte är att 

åstadkomma någon ändring i sak finns det därför inte skäl att göra 

någon ändring i paragrafen. 
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Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 


