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Kongl. Kungörelsen, angående skatt för hundar;
d. 1 Juni 1877.
Vi Oskar etc. gör e veterligt: att sedan Riksdagen
uti skrifvelse den 10 sistlidne Mars, jämte anmälan att
det belopp, hvartill den i nådiga Kungörelsen den 12
Juli 1861 omförmälda årliga skatt för hund högst finge
uppgå, blifvit af Riksdagen förhöjdt till 15 kronor, tillika
i underdånighet anhållit, att Vi måtte, med b1behållande
i öfrigt af nu gällande grunder för ifrågavarande beskattning, förnyad författning i ämnet utfårda; så hafve Vi
funnit godt att, med upphäfvande af Kungörelsen d. 12
Juli 1861 angående skatt för hundar, härmed i nåder
stadga och förordna som följer:
1 §. Så väl i stad som å landet må kommun icke
allenast besluta, huruvida för hundar eller särskilda slag
af dem skatt årligen bör utgöras, utan äfven bestämma
beloppet af de!l skatt, dock ej öfverstigande femton kronor, som enhvar inom kommunens omTåde boende person,
hvilken därstädes innehar hund, skall för hvarje sådant
djur erlägga.
Statens skogs- och jägeribetjänte äro dock för de
hundar, som de i och för sina tjänster underhålla, frie
från beskattning_
Anm. Beslut att i en kommun införa hundskatt tillkommer kommunalstämma. Kommunalstämma äger rättighet att bestämma storleken å det belopp, som skall åsättas
Thunblad, Fattigvårdslagarna.
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hyarje hundkreatur, dock får detta belopp ej
ä.n femton kronor.

K. Ku"g. a"g .•katt för hundar.
~ä.ttas

erlii~ger

högre

för den eller de hundar, han medför, ingen afgift till ~amma kommun; och njute äfven, om han liingre
kmnlröjer, enahanda hefrielse, (UireRt med kvitto Rtyrkes,
att ~katt är för Ramma tid annorstädes betald.

2~.

Fr;\gn om dc inllytnndl' medlens :\I1"iilll1nm1e
för kOllllllunem; behof ~k[\ll beh:mllla~ pa cnahnnda ~iitt,
som nng: ende ;;kntten~ bestiimlllnnl1e HI' förordnadt.
..
Ar inom kommun öt\'crellSkOllllllclse triimH1,
prl ~;itt i 1 § ~iig~, lE ~kall unI ler JUIIl/a/'i llliinad 1l\':lljc
ar innehafmre af hund, för hYilken ~katt utgiira~ biir,
skrift/igell uppgit\a, huru l1I:'\nga hunllar han innehar och
under [mot "il! heh:'\lla ~[\Ult af lIyad ~lag de"':l iiro.
Blifycr nagO!1 ~enare umh'r :Ireb 10JlJl innehnf\'are ar
hund, för lwilken skatt utgijra~ hör, :Higger det hunom
att ;;ena,t illoll! en mållad (Urefter <Idant pa enahanIla
,ätt anmiila.
~

De uppgifter, l1\'ilka i 3 ~ ii ro påbudna, skola
afiämnn~ i f'tad till den fjiinsteman eller kOli/mul/ala
myndighet, ~om hnr sig anfiirtrocltl uppbörd af' utskylderna till staden, samt a lnlHlet till kommullainämnden ;
och "are innehafmre nf hund pliktig ntt "id ~amma till·
fiille den beliipande skatten jiim"iil erUgga, sa fralllt icke
nnnan termin för dess giildande "an1er utaf komlllunen
bestämd.
4 §.

Anm. Merendels erlägges den bestämda hundskatten i
sammanhang med kommunalutskylderna ; men där icke nå·
gon termin utsatts, skall nämnda skatt betalas samtidigt
med anmälningen, som, enligt hvad föreskrifvits, bör ske
skriftligen.
5 §. Hundskatt beräknas alltid för helt kalenderå1',
där icke kommunen vill annorlunda förordna.
Resande, som uppehåller sig kortare tid än två månader inom en kommun, vare sig i stad eller på landet,
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6 R. FörKummar n:lgon att, på Rätt och i (lcn ord·
ning 3 ~ Rtaclgar, till 1Jt'Rkattning anmäla hund, Rom af
honom innehaf\'cR, rller Röker nägon att medelRt oriktig
uppgift cller på annat Rätt undandraga Rig den heskatt·
ning, han i ty fall hör viclbnnaR, då Rkall dcn Rkyldige,
jiimte erlii~gande af dubbel hundskatt, höta från fem till
tio kronor, till t,"eRkiftes mellan riklagaren och dc fattiga
inom den kommun, där förseelsen är begången.
Atal för öf\'crtriideIRe af stadgandena i denna kun·
~örelRe Rkall llflptngas orh afgöraR i stad hOR poliRdomstol,
där RiirKkild Riidan är inriittad, men i öfrigt i poliHkam·
mare, och i Rtad, diil' Rådan ickc finnes, äfyensom å lan·
det, vid allmän domstol; och gällc i fdga om klagan
Myer domstols eller poliRkammares beslut i deARa mål
lwad i allmänhet angåcnde hes väl' i brottmål finnes för·
ordnadt.
7 §. Den skatt ffir hundar, hva1'Om nu blifvit stad·
gadt, är lika utmiitningsgill med kommunalutRkylder.
8 R. Med iakttagande af hvad i det föregående är
förordnadt, iiger hyarje kommun att träffa de öfverens·
kommeiser och vidtaga de åtgärder, som kunna vidare
erfordras, för att på ändamålsenligt sätt bringa denna
författning i verkställighet.
Därest kommun, som öfverenskommit om utgörande
af hundskatt, sedermera vill om skattens upphörande för·
ordna, bör beslut hiirom meddelas före utgången af De·
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cember månad året näst före det, under hvilket skatten
skulle komma att upphöra.
Det alla etc.

•

Anm. ,.

Beslut om hundskatt för år 1877, fattad t af
stadsfullmäktige d. 20 Febr. samma år, har icke af magistraten verkställts, hvilken åtgärd, med hänsyn till ofvan
återgifna §§ 3 och 8, efter stadsfullmäktiges besvär godkänts. Kong!. Res. d. 29 Nov. 1878. Se N. Höjer, Kommunal uppslagsbok, sid. 96.
Anm. 2. Rörande användningen af hundskatten hafva
kommunerna fått fria händer. I en kommun beslöts, att
hundskatten skulle tillfalla en orgelverkskassa, dock att
tvenne egendomar, som hade egen fattigvård och eget skolväsende, skulle , för sin del endast med hälften af hundskatten lämna bidrag till nämnda kassa ' . Och enär beslutet icke innebar, att personer, boende å egendomarnas
områden, skulle erlägga hundskatt till lägre belopp än öfriga
invånare i kommunen, utan endast afsåg, att viss del af
skatten skulle få användas för gemensamma behof inom
dessa områden, som hade egen fattigvård m. m., så ogillades däröfver anförda besvär.
S. kommun beslöt först, att hundskattsmedlen skulle
användas till att borttaga en backe, sedan att samma medel skulle insättas i lifränte- och kapitalförsäkringsanstalt
för inom församlingen födda barn, och Kong!. Maj:t fann
skäligt därvid låta bero. C. G. Hammarskjöld, sid. 114.
Anm. 3. Rörande besvär öfver meddelad t utslag, enligt
6 § nyssnämnda förordning, föreskrifver Rättegångsbalkens
25 Kap. 5 § följande: i brottmål, ehvad de äro svårare eller
mindre, hafve ej någon lof att vädja (= erlägga vad) antingen emot värjemålsed, böter eller kostnad och skada,
som Underrätt i ty fall ålagt, utan må den, som ej nöjes
åt dess dom, besvära sig däröfver i Hofrätten, inom hälften
af den tid, som lagvadda sake!' där fullföljas böra. Gör han
det ej, hafve ej talan däri vidare.
Anm. 4. I de saker, som genom laga vad gå till Svea
Hofrätt ifrån Häradsrätt i Uppland, Södermanland, Västman.

•

land, Nerke och Gestrikland, ingifve käranden sin inlaga
innan klockan tolf på den fyrationde dagen, den oräknad
då Häradsrättens dom föll, eller hafve sitt vad förlorat;
ifrån Häradsrätt i Kopparbergs län, Vermland, Helsingland,
•
Jämtland, Härjeådalen, Medelpad och Angermanland samt
på Gotland på den sextionde dagen; i Göta Hofrätt ifrån
Häradsrätt i Östergötland, Kalmar län, Småland och Västergötland på fyrationde dagen; ifrån Häradsrätt i Halland,
Dal och Bohus län på sextionde dagen; i Hofriitten öfver
Skåne och Blekinge ifrån Häradsrätt i dessa landskap på
den fyrationde dagen. Kong!. Förordn. d. 8 Nov. 1878.
Då tiden för besvärs anförande i brottmålssaker är från
de olika landskapen i riket blott hälften så lång som de
här ofvan stadgade, så är af vikt, att detta noga iakttages.

Anm. 5.

I

•

•
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Den som i brottmål är af Underrätt fälld
till böter, mer eller mindre, men ej är fängslad, utan för·
blifver på fri fot, och vill i Hofrätten sö~a ändring, ~kall
foga vid sina besvär en af två vederhäftige män utglfven
löftesskrift däruti de en för bägge och bägge för en borga
för de böter honom äro ådömda, eller ock behörigt bevis
däröfver , att samma böter äro uti ränteri.e t nedsatta. Kan.
borgen ställas, bör den förut upptes hos Underrätt l
staden, hvilken äger pröfva dess vederhäftighet och meddela
vittnesbörd däröfver. Å landet må vederbörande kronobetjänt eller ock kyrkoherden eller den i hans stä~le ä; i församlingen, där löftesmännen hafva deras hemVist, mtyga,
att löftesmännen äro bofasta eller eljest anses vara vederhäftige för hvad de borgat. Är den sakfällde så fattig, att
han ej kan, på sätt ofvan nämndt är, nedsätta böterna eller
ställa borgen, skall han öfver sin fattigdom be~ära dom·
stolens eller domarens vittnesbörd, eller, om det ej kan ske,
bifoga sina besvär intygande därom af vederbörande k:.onobetjänte eller pastor i församlingen, bvarest .den sakfallde
bor och bar sitt hemvist. Den sakfällde, hvIlken sålunda
fullföljer sina besvär, skall vidare, antinga.n själf. e~~er genom ombud, inställa sig vid Ofverrätten, for att, l bandelse
besvären utställas till förklaring, uttaga ocb meddela dem
sin vederpart, emot bevis, hvilket bör, inom tre gånger så
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lång tid, som för besvärens anförande ifrån hvarje ort ut·
satt finnes, räknad från dagen, då beslutet om förklarings
infordrande utföll, till Öfverrätten ingifvas. Försummar
den klagande något af hvad sålunda är föreskrifvet, skall
han anses hafya förlorat sin talan, och dess hesvär således
ej komma under pröfning, utan Underrättens om honom
fallna utslag, såsom laga kraft vunnet, sättas i verkställighet.

Anm. 6.

Det är af vikt, att, där fattigdomsbevis bifogas besvär, detta icke allenast är utfärdadt af behörig
myndighet eller ämbetsman, utan äfven affattadt i de orda·
lag, författningen angifver. Intyg af t. ex. stadsfogde,
komminister eller kapellpredikant hafva ej godkänts, likaså
intyg t. ex. att klaganden vore obemedlad, saknade utmätningsbara tillgångar eller vore försatt i konkurs m. m.
Fattigdomsintyget bör hafva följande lydelse, då besvär
anföras öfver Underrätts utslag:
Att N. N. är så fattig, att han ej kan nedsätta eller
ställa borgen för de honom genom N. N. Häradsrätts (Rådstufvurätts) utslag den . . . . . . . . . . i mål mot N. N.
ådömda böter; intygar
Ort och dag.
N. N.

---"";=_0_--
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»
4 ........ . •
» anlager och entledigar tillsyningsman .................. ~ 39
•
2......... »
» !lger meddela bettlare "arDing ........................... ~ 40
»
2. ........ »
Fattigwultrsiöd, fattigvArd __ styrelse skall tillse, att beviljadt understöd behörigen användes ............... ~ 13 •
1..........
» huru och i bvad fall dylikt sökes af staten ......... § 32..................... •
Hundskatt: om dess inf6rande Ager kommun ej blott
beslula, utau äfven bestämma dess belopp ...... ~ l..................... »
» hvilka. !lro befriade från erläggande af dylik. skatt § 1..................... »
• under bvilken mAnad hund skall till beskattning
anmälas ...................................................... _. § 3... .................. »
'» anm!llnn om beskattning skall ske i stad hos den
tjänsteman eller kommunala myndigbet, som har
sig anförtrodd uppbörden af utskylderna till staden och A. landet bos kommunalnämnden ......... § 4..................... »
» befriad fråu erhlggande af hundskatt !lr resande
~om uppehåller sig kortare tid Un 2 månade;
100m en kommun .......................................... § 5..................... •
» Böter och ansvar f6r den, som försummar att
. till besk~ttning anmäla hund ........................... ~ 6..................... »
» ~r itmätnlOgsgm .................................................. § 7 ................... .. •
.c:8dTi;~a~~ :o~~a~U~~r!~~ }~:~~å~PPhöra ..................... § S............. ........ •
l .................... . •
» mA. a~hållas af kron 0- eller p~·li~i;ei.jii~·t·~ii~~..iiii~ §
0'0

•

•
:
»

»

•
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§ 2 room. 1.........
nofogde eller länsman och i slad inför stadsfiskal !:. 2
»
1.........
l .........
2 ' »

•

U

l .........

•

74

4.........

»

75

!~:~l1:~h~~~n;:;~i~~~ii' 'p~~t~'k'~ii' ·~·PP~~i.t~~·· (;i~~~ §
Sk~~~h:~~\a·~;·dä;~~i:h~;;·ä~·~kä:~d ..~ii~~·~ii~~.t.~~~ § 2
dandrager sig att uppgifva namn eller hemvist § 2
såsom lösdrifvare må. ej den anses Som i följd af
ålderdom, .kropps_ eller Sinnessjukdom, vanförhet
el~~~J!te är oförmögen att förvärfva sig sitt up.

ko~tnadeo iö~·iö;d~if~~~~·h~~~ti~d~~d~·f~l~·~~b~i~: §

•
»

7.....................
anstalt till hemorten utgår af allmänna medel § 11 ............... , .. :..
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På LARS HÖKERBERGS förlag
i: ~1 }
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. Boupptecknaren ' .

O m fö rrätt a nd e af bouppteckning
och ht'dkning af nrfsskatten, med !\ fseende sii.rskild t fäst::ult å Kong1.
furordmngen ang. ~täm pe ls k att e n de n 9 Aug. Jbgd .

meni;:e man vid dödsfall af Joh. G. RudbecJc.
och med

for mulä r

tillö kade u pplaga n.

Pris 40

EIo hjelpredn för

Tredje
öl'e .

Gfv ersedda

• Arfskiftaren».

testam entstagares I
O m fordringsegare"
efterlefvande makes och ar fvinga rs rättightlter uti ett dödsbo
::,:U!'lt om ar fskifte - jämte i sammanhallg dermed stående älllnen
s~som eng3ende arf dter länge borto varande. 3rsstämning (3, sproklama),
äkta makars egendvms- och ,k,ld förhålland en, fast och lös ege n~om

Lag uen 24 :'!aj 1895) m. m . - med de rtJII hö rande for mulär.
En hjelproda (ör menige m an ni Joh. G. Ruubeck, förf. till »Bo upptecknaren.

Pris 70

Öl'e.

overlges vlgtigaste grundlagar.

R egerings-

fon,le n och

Riksdagsordni ngen med de fö r:incl rin g ar, sorn af konung
och , ;ksdag antagits ",nast Sr I S9.1. Jä mte utfö rl igt alfabetiskt sakregister. Plis 35 öre. »Bör egas af hvar man ) och priset bör verkligen ,eke a fskrKcb.»

Medborg.?rens bok,

utarbetad af Gustaf A- A l d en

. sju deLu' 1. ,~vcnsk statskunskap ; 2. Svensk l<ornmunalkun':i J\:ap;
3. Sven:,» .I lmän lag; 4. rolkhushtlllning och han kkunskap m. m, ;
5. Medborgarens formulä rbo k ;

6. A llmän statskun,kap ;

samhällsskickets hi""ria. H va rje. d el säljes för sig till
Hela verk et finue, ä fve n in uunn et i ett ? r~d ligt band i, 7

Handbok för

jordbru k~:.t· e

af

7. Svenska

1 krona.
k r.

profes.or

C. E .

Bergstrand. ut gi f ven i 3 de br .
Om de n odlade jorden, dess uppkomst , egenskaper och
skötsel m. m . 320 si d or med 38 illustrati on , r. Kart. 2: 25·
2. O m landtbruksväxtel'nas odli ng samt skötse l af ängar,
he tesmarker oc h sko". 352 sidor med 96 mustration er. Kart. k r. 2 : 50.
3. O m husdjursskötsel och fi skodling samt landtbrukets ö fr iga
;' ;näringar, äfvenso m landtmannabyggna derna s ordnande. 3 20
sido r ,ned 77 illustrationer och 19 byggn ad sri t ningar. Kart. kr. 2: 75·
H ela verket finnes äfven inbund et i ett elegant baud ti ll kr. 7: 50.
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