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Sammanfattning 
Allt sedan traditionsprincipen i början av 1900-talet fick klart fäste i svensk rätt har olika syften 

angetts för, samt krav uppställts med principen. Syftet torde numera vara stävjandet av borgenärs-

bedrägliga transaktioner. Vad gäller uppställda krav för erhållandet av borgenärsskydd, synes 

domstolarna frångått att tillmäta faktisk besittningsövergång och publicitet avgörande betydelse. 

Även om rättsläget kan betecknas som oklart, torde det avgörande numera vara att en överlåtare 

avskurits från sin rådighet över den överlåtna egendomen i form av avskuren mottagande- och 

betalningslegitimation eller förhindrats från att fortsatt bruka egendomen.  

 

Om en övergång till avtalsprincipen skulle kunna vara till för- eller nackdel för borgenärskollek-

tivet är inte entydigt eftersom det går att framhålla argument åt båda håll. I förevarande uppsats 

framhålls dock att det individualiseringskrav som föreslås uppställas för lösöreöverlåtelser vid en 

övergång till avtalsprincipen, möjligen skulle kunna föranleda ett ökat antal borgenärsbedrägliga 

transaktioner. Företagshypotekets ställning som säkerhet skulle vidare vid en övergång till avtals-

principen kunna påverkas negativt, men däremot torde den gränsöverskridande handel som Sve-

rige bedriver inte beröras i någon nämnvärd utsträckning.  

 

Uttalanden från representanter för våra nordiska grannländer vad gäller avtalsprincipens tillämp-

ning i deras respektive rättsordningar, bör inte okritiskt godtas som argument för hur en övergång 

till avtalsprincipen i svensk rätt skulle kunna ta sig uttryck. Däremot föranleder traditionsprinci-

pens redan förändrade innebörd att en eventuell övergång inte nödvändigtvis skulle innebära en 

omvälvande förändring av rättsläget.  

 

Det är först vid en övergång till avtalsprincipen som de utmätningsrättsliga presumtionsreglerna 

anses kunna bli av betydelse vid tredje mäns äganderättsanspråk grundade på förvärv. Det torde 

uppställas höga krav på presumtionens brytande och ur den aspekten bör gäldenärens förmögen-

het, vid en övergång till avtalsprincipen, inte minska markant till följd av tredjemansanspråk.  
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1.!Inledning 
1.1!Problembakgrund 
Inom svensk sakrätt faller frågor avseende skyddet mot tredje man vid överlåtelser, inom det s.k. 

dynamiska tredjemansskyddet. Det partsförhållande som råder mellan en köpare och säljare besk-

rivs som det obligationsrättsliga förhållandet. Om en tredje man fogas till nu nämnd konstellation 

blir det aktuellt att tala om en sakrättslig problematik. Även om en köpare och en tredje man inte 

står i något partsförhållande till varandra, har de båda ett anspråk på samma förmögenhetsobjekt 

och vid säljarens obestånd blir det fråga om vem som kommer tillerkännas en bättre rätt till objek-

tet i fråga.1  

 

Vid överlåtelser krävs enligt svensk rätt som huvudregel en besittningsövergång, s.k. tradition, av 

lös egendom för att förvärvaren ska erhålla en definitiv äganderätt till den. Även om det föreligger 

ett obligationsrättsligt giltigt avtal mellan parterna, kan överlåtarens konkurs- och utmätningsbor-

genärer ta egendomen i anspråk om förvärvet inte manifesteras genom tradition.2 En granskning 

av huruvida en transaktion erhållit sakrättsligt skydd bör ske fristående från granskningen av det 

bakomliggande obligationsrättsliga förhållandet och frågan huruvida en uppriktigt menad trans-

aktion vidtagits.3 Ett av flera angivna syften med kravet på tradition torde vara att förhindra sken-

transaktioner och var åtminstone förr viktigt för att möjliggöra en pålitlig bedömning av en lånta-

gares kreditvärdighet, baserat på egendom som denne hade i sin besittning.4  

 

Aktuellt rättsläge har beskrivits som att traditionsprincipen kan betraktas som en huvudregel, vil-

ken kompletteras av andra regler. Dessa kompletteringsregler utgörs av underrättelse till en utom-

stående prestationsskyldig gäldenär (s.k. denuntiation), registrering, märkning och i undantagsfall 

erhålls ett sakrättsligt skydd redan genom avtalet. Den kategori till vilken den lösa egendomen 

hör, är avgörande för vilket sakrättsligt moment som är tillämpligt i det enskilda fallet.5  

 

                                            
1 Hessler, H, Allmän sakrätt, P.A. Norstedt & Söner, Stockholm 1973, s. 7 ff. Nu beskrivet förhållande har i litteratu-
ren bl.a. benämnts Hesslers schema, se Helander, B, Kreditsäkerhet i lös egendom, sakrättsliga spörsmål, akademisk 
avhandling, Stockholms universitet, Norstedts Juridik, Stockholm 1984, s. 22 f., Lindskog, S, Om sakrättsligt miss-
troende, Juridisk Tidskrift Nr 2 1991/92, s. 275.  
2 Millqvist, G, Sakrättens grunder. En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom, 
åttonde upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 2018, s. 139. 
3 Se bl.a. högsta instans domskäl i NJA 2007 s. 413 samt Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 401 f.  
4 SOU 2015:18, s. 65. 
5 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 139 f. 



  

 6 

Lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva (LkL), 

ger köparen en möjlighet att erhålla sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer genom ett regi-

strerings- och kungörelseförfarande, 1 § LkL. Dessa åtgärder ger uttryck för en alternativ metod 

för köparen att erhålla sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer, trots att lösöret lämnats kvar 

hos säljaren.6        

 

Vid konsumentköp, där den s.k. avtalsprincipen numera råder, erhåller köparen sakrättsligt skydd 

gentemot säljarens borgenärer redan genom avtalet, 49 § konsumentköplagen (1990:932) (KKL). 

Ett kriterium enligt bestämmelsen är att det köpta objektet ska kunna identifieras. Vid avsaknad 

av en sådan identifierbarhet, ska åtgärder vidtas för att på annat sätt visa att varan tillhör köparen. 

Bland möjliga åtgärder uppräknade i bestämmelsen kan nämnas avskiljande eller märkning av den 

köpta varan. Enligt uttalanden i förarbeten7 till bestämmelsen anges att konsumenter i regel är 

bristfälligt medvetna om den risk det innebär att lämna kvar ett köpt objekt hos säljaren. Det ansågs 

sammanfattningsvis vara motiverat att frångå traditionsprincipen i konsumentförhållanden.8  

 

Den 14:e mars 2013 beslutade regeringen9 att tillkalla en kommitté (den s.k. Lösöreköpskommit-

tén) som fick till uppdrag att granska huruvida en generell övergång till avtalsprincipen bör införas 

vid köp av lösöre. Kommittén har valt att beakta åtskilliga aspekter i sin utredning, bl.a. hur en 

övergång till avtalsprincipen skulle kunna inverka på rådande förmånsrättsordning, hur individu-

aliseringskravet vid lösöreköp bör utformas vid en sådan övergång, möjlig inverkan på företags-

hypotekets ställning som säkerhetsform, den gränsöverskridande handeln som Sverige bedriver, 

en granskning av hur utländska rättsordningar hanterar frågan, samhällsekonomiska aspekter samt 

utsökningsrättsliga frågor. I betänkandet Lösöreköp och registerpant10 föreslås bl.a. ett infö-

rande av en lag om rätt till köpt lösöre. Om förslaget antas, kommer en övergång till avtalsprinci-

pen ske för samtliga lösöreköp, oaktat vilka som är avtalsparter.11 

 

                                            
6 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 158. 
7 Prop. 2001/02:134, s. 74. 
8 A.prop., s. 77.  
9 Kommittédirektiv 2013:28. 
10 SOU 2015:18, se även vad som sagts om bakgrunden till betänkandet i Mattsson, D, Traditionsprincipen eller 
avtalsprincipen? SvJT 2013, s. 1044 ff.  
11 SOU 2015:18, s. 173. 
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Enligt 4:17 UB får lös egendom utmätas för en gäldenärs skulder om det framgår att egendomen 

tillhör eller ägs av densamme. Såtillvida det inte framgår att viss lös egendom tillhör annan part, 

anses en gäldenär äga sådant som denne har i sin besittning, 4:18 UB.  

 

Om lösöre enligt avtalsprincipen inte behöver traderas för köparens skydd mot säljarens övriga 

borgenärer, torde det vara av intresse att undersöka vilken inverkan det kan tänkas få på de övriga 

borgenärerna i utmätnings- eller konkurssituationer. Vidare kan det vara av intresse att undersöka 

vad ett införande av avtalsprincipen kan innebära för det övriga borgenärskollektivets möjlighet 

till betalning ur gäldenärens förmögenhetsmassa med beaktande av den presumtionsregel som 

stadgas i 4:18 UB.  

 

1.2!Problemformulering 
Med beaktande av ovan anförd bakgrund ämnar jag i den här uppsatsen utreda följande frågor: 

 

1.! Vilka krav uppställs enligt gällande rätt för erhållande av borgenärsskydd enligt traditionsprin-

cipen och hur kan en eventuell övergång till avtalsprincipen inverka på det övriga borgenärs-

kollektivet? 

2.! Hur förhåller sig avtalsprincipen till presumtionsregeln i 4:18 UB vid en sådan övergång? 

 

1.3!Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda vad en övergång från traditions- till avtalsprincipen i svensk 

rätt kan innebära för det övriga borgenärskollektivet till en gäldenär som befinner sig i en konkurs- 

eller utmätningssituation. Av relevans i det sammanhanget är att utröna hur traditionsprincipen för 

närvarande är utformad. En omständighet som vidare utreds, är hur presumtionsregeln i 4:18 UB 

kan komma att förhålla sig till avtalsprincipen. Presumtionsregeln innebär en viss bevislättnad för 

borgenärer i utmätnings- och konkurssituationer. Vid en övergång till avtalsprincipen kommer en 

köpare inte behöva besitta förvärvad egendom och av intresse är då huruvida denna omständighet 

kommer att inverka på de övriga borgenärernas möjlighet till betalning ur gäldenärens egendoms-

massa.      
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1.4!Metod och material 
Den metod som främst ansetts tillämpbar i förevarande uppsats, kan beskrivas som rättsdogmatisk. 

Genom en rättsdogmatisk metod granskas problem utifrån studiet av rättskällor som är allmänt 

accepterade.12 De källor som ingår häri är begränsade till antalet och utgörs av lag, förarbeten, 

prejudikat och doktrin.13 Gällande rätt fastställs och detta sker dels genom en beskrivning av den 

gällande rätten, men även genom att samband identifieras mellan de i utredningen använda 

rättskällorna.14 Den rättsdogmatiska metoden har kritiserats för att inte ta hänsyn till hur normer 

praktiskt tillämpas.  Argument mot nämnd kritik har dock angivit att metoden inte bortser från 

betydelsen av att förstå reglers empiriska omsättning, utan istället bör tillföras en sådan kritisk 

granskning. En beskrivning av hur omvärlden är beskaffad bör dock inte likställas med vad som 

utgör gällande rätt och rättsdogmatiken kan användas för att föreslå ändringar av den gällande 

rätten.15  

 

Vid återgivandet av det studerade områdets historiska utveckling, har tillämplig doktrin och Lö-

söreköpskommitténs framlagda utredning, granskats och återgivits. I uppsatsen har beskrivningen 

av gällande rätt som följt efter den historiska redogörelsen varit rättsdogmatisk, eftersom beskriv-

ningen byggt på den s.k. klassiska rättskälleläran. Inom juridisk argumentation betraktas lagar som 

källor av dominerande auktoritet, vilket motiveras av deras samband med rättsstaten och demo-

kratin.16 Traditionsprincipen är i dagsläget dock inte lagfäst, utan principen har snarare vuxit fram 

och utvecklats genom praxis och doktrin. Vad gäller praxis finns det en gedigen samling dom-

stolsavgöranden som berör det granskade området. Jag har valt att inkludera majoriteten av dessa 

avgöranden i förevarande uppsats, främst i syfte att redogöra för traditionsprincipens utveckling 

och undersöka de krav som för närvarande uppställs med principen. Härav är urvalet omfattande 

och både tidigare års avgöranden och nyare rättspraxis har behandlats i uppsatsen.      

 

                                            
12 Kleineman, J, Rättsdogmatisk metod, i Juridisk metodlära, Korling, F, och Zamboni, M, (red.), Studentlitteratur, 
Lund 2013, s. 21. 
13 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, tredje upplagan, 
Norstedts Juridik, Stockholm 2015, s. 43. 
14 A.a., s. 43. 
15 A.a., s. 24. 
16 Peczenik, A, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Fritzes Förlag AB, Stock-
holm 1995, s. 228.    
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Eftersom det berörda området omfattar frågor som redan uppmärksammades i romersk rätt, vilken 

svensk rätt influerats av, har en historisk redogörelse beträffande traditions- respektive avtalsprin-

cipens tillkomst och utveckling, ansetts vara motiverad och relevant. Den nu nämnda framställ-

ningen tjänar främst till att leda in läsaren i ämnet och belysa hur de granskade problemen har 

utvecklats och vilka anledningar härför som framförts. Även om en rättshistorisk metod visserli-

gen kan tillämpas vid en enbart begränsad historisk redogörelse,17  torde den tillämpade metoden 

inte klassificeras som en rättshistorisk sådan, eftersom framställningen enbart till viss del omfattat 

ett historiskt perspektiv och den vidare inte varit central för analysen.   

 

Jag har ställt mig frågande till huruvida den tillämpade metoden bör klassificeras som en rättsana-

lytisk sådan. Det som kännetecknar nu nämnd metod är att vid dess tillämpning, valet av granskade 

källor är friare än vid en rättsdogmatisk metod och metoden vidare kan omfatta material som inte 

betraktas som gällande rätt.18 Eftersom utredningen dock till största del baseras på den klassiska 

rättskälleläran, är det enligt mig inte tillräckligt motiverat att benämna den tillämpade metoden för 

rättsanalytisk. 

 

En del av uppsatsens utredande avsnitt omfattar en jämförelse med utländska rättssystem och hur 

dessa hanterar den granskade problematiken. Studier av andra rättssystem anses värdefulla ur fler-

talet perspektiv, bl.a. för erhållandet av en bättre förståelse för det egna rättssystemet, på ett ob-

jektivt sätt och ur fler synvinklar.19 För att ta en utredning längre än till att enbart återspegla gäl-

lande rätt, bör historiska omständigheter som påverkat tillämpliga rättsreglers utformning, beaktas 

vid en jämförelse med utländsk rätt.20 Jämförelsen omfattar de nordiska ländernas rättssystem, 

vilket bedömts som motiverat, sett till ländernas historiska samhörighet och de nordiska samar-

beten som genomförts inom diverse lagstiftningsområden.21 Jämförelsen med de utländska rätts-

systemen som redogjorts för i den här uppsatsen torde dock inte beskrivas som en renodlad kom-

parativ studie, eftersom intentionen med jämförelsen främst varit att ge läsaren en översiktlig för-

ståelse för våra nordiska grannländers hantering av de granskade problemen. Denna del ligger 

således inte i fokus för arbetet, vilket innebär att de jämförda rättssystemen inte redogjorts för i en 

                                            
17 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 53. 
18 A.a., s. 45 f. 
19 Bogdan, M, Concise Introduction to Comparative Law, Groningen: Europa Law Publishing, Lund 2013, s. 15 f. 
20 Zweigert, K, & Kötz, H, translated from German by Tony Weir, An Introduction to Comparative Law, Third Edi-
tion, Clarendon Press, Oxford 1998, s. 8.    
21 Göransson, U, Traditionsprincipen. De svenska reglerna om köparens skydd mot säljarens borgenärer i komparativ 
och historisk belysning, akademisk avhandling, Uppsala universitet, Iustus Förlag, Uppsala 1985, s. 101 ff. 
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uttömmande omfattning. Härvidlag bör framhållas att avsikten inte har varit att granska de sär-

skilda frågorna sedda isolerade från deras eventuella samspel med övriga rättsområden i de ut-

ländska rättssystemen. Eftersom de granskade rättsområdena formar en integrerad del med övriga 

rättsområden i de utländska rättssystemen, är det av vikt att beakta dem i sin helhet.22 Redogörelsen 

har dock begränsats till vad som anses vara motiverat för besvarandet av de i uppsatsen angivna 

frågeställningarna.  

 

Traditionsprincipens tillämpning i svensk rätt har under en längre tid varit omdebatterad. Offent-

liggörandet av Lösöreköpskommitténs utredning gällande en eventuell övergång från traditions- 

till avtalsprincipen har därav gett upphov till intressanta frågeställningar, vilka hittills har behand-

lats i flertalet publikationer.23 

 

1.5!Avgränsningar 
De problem som utretts i förvarande uppsats hör till rättsområdet förmögenhetsrätt och närmare 

bestämt sakrätt. Eftersom sakrätten i svensk rätt behandlas i flertalet lagar och diverse frågor är att 

hänföra till sakrätten, har avgränsningar enligt nedan redogörelse varit nödvändiga, för att kon-

centrera utredningen till material som är relevant i förevarande uppsats. 

 

Framställningen har koncentrerats på förvärv av lösöre, även om övrig lös egendom i begränsad 

utsträckning nämnts i uppsatsen.  Den utredning som Lösöreköpskommittén lagt fram i frågan 

behandlar även panträttsliga frågor, vilka dock av utrymmesskäl behövt avgränsas i det här arbe-

tet.24 För att ge läsaren en förståelse för hur avtalsprincipen för närvarande tar sig uttryck i svensk 

rätt, har det bl.a. redogjorts för principens tillämpning i konsumentförhållanden. Avsikten med 

nämnd framställning har emellertid inte varit att i en vidare utsträckning granska konsumentför-

                                            
22 Bogdan, M, Komparativ rättskunskap, andra upplagan, Norstedts Juridik, Lund 2003, s. 46 f.  
23 Se bl.a. Haithem Khudher, S och Westin, S, Traditionsprincipen: bör traditionsprincipen ersättas av avtalsprinci-
pen?, kandidatuppsats, Karlstads universitet, Karlstad 2016, Strand, B, En skildring av vad som bör gälla vid köp av 
lösöre; den ålderstigna traditionsprincipen eller den gryende avtalsprincipen, masteruppsats, Linköpings universitet, 
Linköping 2016, Cimmerholm, O, I väntan på avtalsprincipen: en kritisk granskning av SOU 2015:18 utifrån ett bor-
genärsperspektiv, kandidatuppsats, Lunds universitet, Lund 2015, Aldegren, V, Ett nytt sakrättsligt system för lösöre: 
överväganden med anledning av ett eventuellt införande av avtalsprincipen, kandidatuppsats, Uppsala universitet, 
Uppsala 2014, m.fl.    
24 Traditionskravets innebörd anses vara detsamma vid omsättning och pantsättning, även om det vid pantsättning 
förekommer skillnader vad gäller krav på besittningsövergångens bestående under den avsedda perioden för pantsätt-
ningen, se bl.a. Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 375, s. 391 samt Myrdal, S, Borgenärsskyddet, om princi-
perna för skyddet mot överlåtarens och pantsättarens borgenärer, Norstedts Juridik, Stockholm 2002, s. 52.      
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hållanden. En avgränsning har vidare gjorts mot frågor hänförliga till omsättningsskyddet. Om-

sättningsskyddet har enbart nämnts i uppsatsen med avsikt att skilja mellan de legitimationsformer 

som torde vara hänförliga till borgenärs- respektive omsättningsskyddet vid granskningen av rå-

dighetsbegreppets innebörd.25 Eftersom omsättningsskyddet inte varit ämnat att vidare granskas, 

bedöms den redogjorda avgränsningen som motiverad.  

 

Av samma skäl har det i uppsatsen inte gjorts anspråk på en uttömmande återgivning av samtliga 

tänkbara följder för borgenärskollektivet vid en övergång till avtalsprincipen. För framställningen 

har det istället främst bedömts vara motiverat att utgå från de aspekter som behandlats i Lösöre-

köpskommitténs utredning. I nu nämnt hänseende har aspekter beaktats gällande en möjlig inver-

kan på rådande förmånsrättsordning, individualiseringskravet vid lösöreköp, företagshypotekets 

ställning som säkerhetsform, den gränsöverskridande handeln som Sverige bedriver, en jämförelse 

med utländska rättsordningar, samhällsekonomiska aspekter samt i viss utsträckning utsöknings-

rättsliga frågor som kan tänkas uppkomma vid en övergång till avtalsprincipen. Det har bedömts 

vara motiverat att utgå från nämnd utredning, eftersom offentliga utredningar tillmäts stor bety-

delse inom lagstiftningsarbetet sett till den allsidiga analys som sådana betänkanden anses under-

ställa det granskade ämnet.26 Dessutom har utredningen i fråga hittills inte åtföljts av någon pro-

position. 

 

Argument för och emot de båda principerna har vidare belysts, även om det i uppsatsen inte har 

tagits ställning till huruvida den ena principen är mer önskvärd än den andra eller hur en eventuell 

övergång skulle kunna utformas. 

 

1.6!Disposition 
Uppsatsen är indelad i fem huvudrubriker. Utöver det här inledande kapitlet, framförs en historisk 

beskrivning av det utredda ämnet i kapitel två, där läsaren får en förståelse för traditions- och 

avtalsprincipens utveckling och varierande motiv som förmodas stått bakom de båda principerna. 

 

                                            
25 Se bl.a. avsnitt 3.4. 
26 Bengtsson, B, SOU som rättskälla, SvJT 2011, s. 777.  
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I uppsatsens tredje kapitel redogörs det för aktuellt rättsläge, där skildringen omfattar lagstiftning, 

förarbeten, praxis och doktrin som varit av betydelse för nuvarande förhållningssätt till den grans-

kade problematiken. I kapitel fyra framhålls en översiktlig beskrivning av hur den granskade pro-

blematiken hanteras i några av de övriga nordiska ländernas rättssystem. 

 

Kapitel fem omfattar slutligen en analys av uppsatsens problemformuleringar i förhållande till den 

utredning som återgivits i kapitlen två, tre och fyra. Analysen inbegriper därmed en granskning av 

vilka krav som de facto uppställs för borgenärsskydd enligt traditionsprincipen så som gällande 

rätt är beskaffad i nuläget, hur en gäldenärs övriga borgenärskollektiv kan antas påverkas av en 

övergång till avtalsprincipen, samt hur en tillämpning av avtalsprincipen kan förmodas förhålla 

sig till presumtionsregeln stadgad i 4:18 UB. 
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2.!Historisk bakgrund  
2.1 Traditions-  och avtalsprincipens tidiga utveckling  
Under sen medeltid bestod de svenska rättskällorna av de s.k. landskapslagarna. Dessa var influe-

rade av den romerska rätten enligt vilken sakrättsligt skydd för köp uppkom genom tradition.27 På 

1600-talet influerades Sverige av naturrättsliga och humanistiska idéer med Hugo Grotius och 

Samuel von Pufendorf som framträdande förespråkare för avtalsprincipen.28 Även om förståelsen 

för och influenserna av den romerska rätten inom Sverige var omfattande, anammades traditions-

principen aldrig under medeltiden och det är över huvud taget svårt att urskilja vilken utav avtals- 

eller traditionsprincipen som var den rådande principen i svensk rätt under 1600-talet.29  

 

År 1734 samlades olika rättsområdens lagstiftning genom att Sveriges rikes lag antogs. Dess han-

delsbalk reglerade köp och byte av lös egendom, vilket dittills inte omfattats av ingående reglering 

eftersom lös egendom inte tillhört de centrala förmögenhetsobjekten.30  

 

Äganderättens övergång vid köp hade i svensk rätt inte tidigare reglerats och inte heller introdu-

cerades en sådan reglering i samband med 1734 års lag. En bestämmelse om tvesala återfanns dock 

som stipulerade att den som först köpt viss egendom även erhöll äganderätten till densamma. Be-

stämmelsen har ansetts ge uttryck för en avtalsprincip och det finns belägg för att det var den 

principen som dominerade svensk rätt under 1700-talet.31 Genom 1734 års lag infördes vidare mer 

enhetliga utmätnings- och konkursbestämmelser.32  

 

Under 1800-talet ansågs reglerna i 1734 års lag vara i behov av förändring i samband med statens 

utveckling och den ökade handeln i landet. En lagkommitté tillsattes som hade till uppdrag att 

arbeta fram ett förslag på en civillag som skulle ersätta den av år 1734. Det förslag som sedermera 

lades fram innehöll i dess handelsbalk 1 kap. 2 § en bestämmelse som gav uttryck för en klar 

avtalsprincip. Äganderätten till viss egendom skulle enligt bestämmelsens lydelse gå över på kö-

                                            
27 SOU 2015:18, s. 37 ff.  
28 Göransson, Traditionsprincipen, s. 247. 
29 Mellqvist, M, Diocletianus vs. Grotius – om den sakrättsliga traditionsprincipens berättigande, SvJT 2010, s. 218. 
30 SOU 2015:18, s. 39.  
31 Håstad, T, Sakrätt avseende lös egendom, sjätte omarbetade upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 2000, s. 208.   
32 SOU 2015:18, s. 41. 
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paren även om denne varken betalat för objektet eller tagit det i sin besittning. Kommittén intro-

ducerade även ett krav på god tro och tradition för en senare förvärvare vid tvesala, något som 

enligt 1734 års lag inte erfordrats. Lagförslaget antogs dock inte vid detta tillfälle, då det i allt för 

stor utsträckning ansågs frångå de äldre svenska rättstraditionerna.33  

 

Under 1800-talet genomgick Sverige en ekonomisk och social förändring. Jordbruket utvecklades 

och i takt med det följde en ökad efterfrågan av kapital och finansiering.34 Bank- och kreditinsti-

tuten var under denna tidsperiod inte utvecklade och de säkerhetstyper som fanns att tillgå för lån, 

var främst fastighetsinteckning och handpanträtt. Majoriteten på landsbygden ägde ingen fastighet 

att inteckna och för handpanträtt krävdes då liksom nu, att den pantsatta egendomen traderades. 

Handpanträtt var inte en praktisk lösning då lösöret ofta bestod av maskiner som behövdes i jord-

bruksverksamheten.35 Ett sätt att uppbära lån utan att tradera egendom som ställts som säkerhet 

för lånet, kunde vara att benämna hela transaktionen köp istället för pantsättning. Denna typ av 

förtäckta säkerhetsöverlåtelser visade tydligt på ett underliggande behov av hypotekarisk panträtt, 

en kreditmetod som dock inte kom att introduceras förrän senare in på århundradet.36  

 

En bit in på 1800-talet uppmärksammades en allt ökad svårighet för kronofogdarna att utmäta 

gäldenärers egendom. Anledningen härför var att egendom som befann sig i gäldenärers besittning 

av gäldenären själv eller av tredje man, påstods vara försåld.37 Det började talas om skentransakt-

ioner och en lag som hade till syfte att förhindra detta, introducerades år 1835 genom den s.k. 

lösöreköpsförordningen.38 Lagen var till en början enbart tillämplig vid utmätning men kom senare 

även att omfatta konkurssituationer.39  

 

Genom nämnd förordning skulle kontrakt för lösöreköp registreras, om egendomen skulle lämnas 

kvar i säljarens besittning. Lagen kan sägas ha utgjort en specialreglering av den då förhärskande 

                                            
33 SOU 2015:18, s. 42 ff.  
34 A.bet., s. 41 f. 
35 A.bet., s. 47.  
36 A.bet., s. 47. 
37 A.bet., s. 44.  
38 Den ursprungliga benämningen var ”förordning (1845:50 s.1) i avseende på handel om lösören, som köparen låter 
i säljarens vård kvarbliva”, som genom SFS 1977:673 ändrades till nuvarande benämning av LkL.  
39 SOU 2015:18, s. 45.  
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avtalsprincipen. Den nya lagen visade sig dock ha påtagliga brister. Bland annat förhindrade regi-

streringsförfarandet inte i tillräcklig utsträckning skentransaktioner, vilket ledde till att lagen er-

sattes av ny sådan år 1845 innehållandes strängare krav.40  

 

Bestämmelsen visade sig även vara problematisk ur bevissynpunkt, då det var den borgenär som 

påstod att en skentransaktion företagits som hade den fulla bevisbördan därför. Den bevislättnad 

som presumtionsregel i 69 § i 1877 års utsökningslag41 innebar, omfattade inte registrerade lösö-

reköp.42 Lagens tillämpningsområde var dock det som främst skapade problem då en åtskillnad 

mellan säkerhetsöverlåtelser och omsättningsköp inte enkelt kunde göras och det var inte tydligt 

vilken av dessa lagen omfattade.43  

 

2.2 Traditions-  och avtalsprincipens senare utveckling 
I avgörandet NJA 1912 s. 156 förespråkade justitierådet Wilhelm Sjögren att lösöreköpsförord-

ningen skulle omfatta säkerhetsöverlåtelser.44  Sjögren uttalade något år senare även att en tolkning 

av lösöreköpsförordningen inte medger en åtskillnad mellan säkerhets- och omsättningsöverlåtel-

ser, utan att den omfattar bådadera.45 Hans yttranden torde varit anledningen till ett anammande 

av en allmängiltig traditionsprincip i svensk rätt. Genom senare avgöranden fastställde nämligen 

Högsta domstolen (HD), i linje med Sjögrens uttalanden, att traditionsprincipen även skulle om-

fatta omsättningsköp. I NJA 1925 s. 130 behandlades frågan huruvida en köpare av ångvinschar 

förlorat sin separationsrätt vid säljarens konkurs då ångvinscharna lämnats kvar i säljarens besitt-

ning. HD ansåg att köparen inte hade en separationsrätt till egendomen, då han underlåtit att regi-

strera köpet enligt lösöreköplagen.46 Det skildrade avgörandet tillsammans med NJA 1924 s. 543 

och NJA 1925 s. 453, kom att tillerkänna traditionsprincipen som gällande svensk rätt.47 

 

 

 

 

                                            
40 Mellqvist, SvJT 2010, s. 220. 
41 Utsökningslagen (1877:31 s. 1), jfr nuvarande 4:18 UB.  
42 SOU 2015:18, s. 45. 
43 A.bet., s. 45. 
44 A.bet., s. 46. 
45 Mellqvist, SvJT 2010, s. 223. 
46 SOU 2015:18, s. 46 f. 
47 Mellqvist, SvJT 2010, s. 223.  
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3.!Nuvarande rättsordning 
3.1!Traditionsprincipen 

3.1.1! Inledning 

Som återgivet i inledningen, kan för närvarande parter inte avtala om en äganderättsövergång med 

giltighet mot anspråk från tredje man. För borgenärsskydd krävs ytterligare ett moment och de 

sakrättsmoment som i dagsläget finns att tillgå är tradition, denuntiation, registrering, märkning 

och i undantagsfall räcker förvärvsavtalet ensamt för uppnående av sakrättsligt skydd. Det är den 

kategori till vilken den förvärvade lösa egendomen hör, som blir avgörande vid bestämmandet av 

tillämpligt sakrättsmoment i det enskilda fallet och uppdelningen är möjlig att utläsa ur lagregle-

ring och rättspraxis.48    

 

Kravet på tradition är inte enhetligt uttryckt i lag, utan framkommer bl.a. genom en motsatsvis 

tolkning av LkL.49 Även om LkL varit det främsta lagstöd som kunnat erbjudas för traditionsprin-

cipen, tillmäts principen numera en självständig betydelse.50  En bestämmelse om krav på tradition 

av löpande skuldebrev återfinns i 22 § lagen (1936:81) om skuldebrev (SkbrL), vilken även till-

lämpas för aktiebrev, emissionsbevis, teckningsoptionsbevis och lösenbevis enligt 6:8 aktiebo-

lagslagen (2005:551).51 Krav på tradition gäller även vid pantsättning av lösöre enligt 10:1 HB.  

 

Nedan följer en genomgång av hur sakrättsligt skydd uppnås i olika rättsliga situationer vid över-

låtelse av lös egendom samt praxis som varit relevant inom området. Genomgången är uppdelad i 

omständigheter där faktiskt besittningsövergång krävs och sådana där det finns möjlighet att uppnå 

sakrättsligt skydd genom alternativa metoder. Återgivandet kommer att vara kortfattat för en del 

av punkterna, för att behålla fokus på rättshandlingen överlåtelse av lösöre. 

 

3.1.2! Sakrättsligt skydd vid krav på tradition  

Utgångspunkten är att det, vid köp av lösöre som befinner sig hos säljaren eller dennes represen-

tant, krävs faktisk besittningsövergång för sakrättsligt skydd. Detta krav slogs för första gången 

fast i praxis genom tidigare nämnt avgörande NJA 1925 s. 130. Vid gåva av lösöre, gäller också 

                                            
48 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 139 ff. 
49 A.a., s. 160 f. 
50 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 220, NJA 1997 s. 660. 
51 Se även 11:7 samt 22:13 i aktiebolagslagen. 
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uttryckligen enligt 1 § 2 st. och 2 § lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva, att lösöret 

i fråga traderas.  

 

För att sakrättsligt skydd ska uppnås vid en överlåtelse eller gåva mellan närstående, krävs enligt 

praxis tradition genom rådighetsavskärande. Praxis har tidigare berört frågan i främst två avgöran-

den, NJA 2007 s. 413 och NJA 2008 s. 684.52  

 

Vad gäller överlåtelse av andel i lösöre fastställdes genom avgörandet NJA 1987 s. 3 att det krävs 

faktisk besittningsövergång, såtillvida inte sambesittning mellan överlåtare och förvärvare före-

ligger. Enligt avgörandet angavs, att även om det kan vara förenat med praktiska svårigheter att 

vid denna typ av överlåtelse enbart tradera en viss del av en helhet, det vid frånvaro av krav på 

tradition föreligger risk för att en överlåtare avyttrar andelar men ändå förfogar över egendomen 

som helhet.  

 

3.1.3! Sakrättsligt skydd utan krav på tradition  

Registreringsförfarande är i vissa fall ett möjligt alternativ för sakrättsligt skydd utan tradition. En 

köpare av lösöre kan uppnå sakrättsligt skydd genom det registreringsförfarande som står stadgat 

i LkL. Anledningarna kan vara olika till varför en köpare inte genast tillgodogör sig ett köpt objekt. 

Som exempel kan nämnas att lagervaror inte sällan av praktiska skäl behöver lämnas kvar hos 

säljaren.53  

 

Enligt sjölagen (1994:1009) och lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg kan vid en 

överlåtelse av skepp respektive luftfartyg, förvärvaren erhålla sakrättsligt skydd genom registre-

ringsförfaranden stipulerade i omnämnda lagar. 

 

Ägare av finansiella instrument kan representera sitt innehav genom det registreringsförfarande 

som är stadgat i 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Liknande 

förfaranden finns tillgängliga för elcertifikat och utsläppsrätter, jämlikt lagen (2011:1200) om el-

certifikat och lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.  

 

                                            
52 Se närmare om rättsfallen under avsnitt 3.3.4. 
53 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 158 f. 
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Lagen (1944:302) om köpares rätt till märkt virke utgör ett undantag från traditionsprincipen, ef-

tersom en köpare av virke med stöd av lagen kan erhålla borgenärsskydd för sitt förvärv utan att 

det förvärvade virket traderats. En förutsättning härför är att virket har identifierats å förvärvarens 

vägnar och att ett sådant förfarande är brukligt för förvärvsslaget i fråga. Lagen är enbart tillämplig 

på ved eller annat virke och är inte möjlig att tillämpa analogt.54  

 

En förvärvare av enkla skuldebrev kan enligt 31 § 1 st. SkbrL erhålla borgenärsskydd genom att 

gäldenären underrättas om överlåtelsen. Detta förfarande benämns denuntiation och bestämmelsen 

tillämpas även analogt på enkla fordringar. Trots att det inte framkommer av lagtext, kan denun-

tiation även användas för att uppnå sakrättsliga skydd i situationer som omfattar lösören och i fall 

då dessa inte befinner sig hos säljaren utan hos tredje man.55  

 

Om det finns flera andelsägare till lös egendom, torde en förvärvare av viss andel erhålla sakrätts-

ligt skydd för sitt förvärv genom att övriga ägare denuntieras.56  

 

3.2!Avtalsprincipen 

3.2.1! Inledning 

Som tidigare beskrivet är det enligt avtalsprincipen, till skillnad från traditionsprincipen, möjligt 

för en köpare att erhålla sakrättsligt skydd redan genom att det ingås ett avtal säljare och köpare 

emellan.57  

 

3.2.2! Konsumentförhållanden 

Genom lagändring i KKL år 2002 infördes en bestämmelse i 49 § nämnd lag,58  genom vilken en 

köpare numera erhåller borgenärsskydd, redan vid köpeavtalets ingående. I konsumentförhållan-

den råder därmed numera avtalsprincipen. För att en köpare i ett konsumentförhållande ska erhålla 

sakrättsligt skydd krävs att den köpta varan är individualiserad. Detta krav tillgodoses genom att 

det av köpeavtalet tydligt framgår vilken vara som köpet avser och om sådan specificering inte 

                                            
54 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 178. 
55 Rodhe, K, Handbok i sakrätt, P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1985, s. 211, Millqvist, Sakrättens grun-
der, s. 171 f. 
56 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 177 f. 
57 A.a., s. 139 f. 
58 SFS 2002:587, prop. 2001/02:134, SOU 1995:11. 
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föreligger har säljaren möjlighet att i efterhand vidta åtgärder för att individualisera köpeföremå-

let.59  

 

3.2.3! Andel i lösöre  

Som tidigare nämnts krävs i regel besittningsövergång vid överlåtelse av andel i lösöre. HD utta-

lade dock i avgörandet NJA 1998 s. 545 (”Segelbåtsfallet”) att ” [r]isken för konstruerade överlå-

telser och kringgåenden [inte bör] överdrivas”. Vidare anfördes att ett krav på besittningsövergång 

skulle försvåra för överlåtelser av andelar i lösöre samt att möjlighet att överlåta sådana andelar 

bör kunna motiveras av legitima skäl, vilka inte bör motverkas. Trots att tradition i fallet inte skett 

av andelarna, tillerkändes köparen sakrättsligt skydd. Det som var av avgörande betydelse, var att 

säljaren och köparen hade sambesittning till egendomen i fråga.  

 

3.2.4! Försäljning vid exekutiv auktion 

Genom NJA 1985 s. 159 fastslogs att en köpare av egendom som säljs på exekutiv auktion genom 

Kronofogdemyndighetens (KFM) försorg, redan genom avtalet erhåller sakrättsligt skydd. Om 

försäljning av konkursboegendom däremot handhas av en konkursförvaltare, krävs det att den 

köpta egendomen traderas, något som fastställdes genom avgörandet NJA 1956 s. 770.  

 

3.2.5! Immaterialrätter 

Vid överlåtelser av immaterialrätter torde avtalet ensamt räcka för att en köpare ska erhålla sak-

rättsligt skydd gentemot säljarens borgenärer. Anledningen härför är att det vid denna typ av för-

värv inte finns något lösöre att tradera och då det inte finns någon som intar en liknande ställning 

som en gäldenär vid överlåtelser av enkla fordringar, är inte heller denuntiation ett möjligt alter-

nativ för erhållande av sakrättsligt skydd. I dagsläget är registrering likaså inte ett möjligt alternativ 

att tillgripa som sakrättsligt moment för immaterialrätter.60  

 

                                            
59 Prop. 2001/02:134, s. 71 ff. 
60 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 180 f, se även HD:s uttalanden i NJA 2010 s. 617. 
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3.3!Rättsfall rörande traditionsprincipen och  

kravet för erhållande av borgenärsskydd 

3.3.1! Inledning 

Innebörden av traditionskravet i svensk rätt är inte enhetlig och den har kommit att modifieras 

beroende på egendoms- och transaktionsslag.61 Rättspraxis har i ett antal avgörande haft att ta 

ställning till hur en tillämpning av traditionsprincipen ska utformas. I samband härmed har flertalet 

förmodade syften med principen lagts fram.  

 

Eftersom det allt sedan LkL:s tillkomst funnits en möjlighet att registrera överlåtelser istället för 

att tradera överlåten egendom, torde det ursprungliga syftet med traditionsprincipen varit att ge 

publicitet åt sådana transaktioner för att kreditgivare skulle kunna utgå ifrån att det gäldenären 

hade i sin besittning också ägdes av denne samt att vid en gäldenärs obestånd motverka oriktiga 

påståenden om att viss egendom redan överlåtits. Ett annat syfte med traditionsprincipen kunde i 

samband med 31 § SkbrL:s införande urskiljas genom att denuntiation som sakrättsligt moment 

ansågs fylla kravet med traditionsprincipen; nämligen en förflyttning från överlåtaren till förvär-

varen av den faktiska förfogandemöjligheten.62  

 

Möjligheten att förfoga över lösören och rådigheten över desamma avskärs dock inte genom att 

ett registreringsförfarande vidtas och överlåtaren kan således även fortsättningsvis överlåta eller 

pantsätta den lösa egendomen. Registreringsförfarandet möjliggör däremot för en ny köpare att 

kontrollera äganderätten och dennes intressen, snarare än borgenärsintresset, har därmed i allt 

större utsträckning ansetts omfattas av ändamålet med traditionskravet. Ett annat ändamål som 

uttryckts gällande kravet på tradition, är förhindrandet av borgenärsbedrägliga transaktioner. Ge-

nom att en överlåtare avskurits från sin förfogandemöjlighet och att det blivit svårare för denne att 

dubbelförfoga över den lösa egendomen, har även skenöverlåtelser i viss mån ansetts möjliga att 

                                            
61 Henriksson, P, Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser, akademisk avhandling, Stockholms uni-
versitet, Jure Förlag, Stockholm 2009, s. 71.  
62 Justitierådet Torgny Håstads tillägg i avgörandet NJA 2008 s. 684. 
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motverka.63 Det som i dagsläget dock torde vara av avgörande betydelse vad gäller kravet på be-

sittningsövergång, är att överlåtaren avskärs s.k. rådighet över den lösa egendomen.64 Äldre för-

fattningars formuleringar till trots65 torde det inte vara nödvändigt att förvärvaren erhållit motsva-

rande rådighet.66 

 

Framställningen nedan omfattar ett urval av de avgöranden vari traditionsprincipens innebörd be-

handlats. Tidigare års avgöranden behandlas först, därefter de från 1990-talet och slutligen be-

handlas avgöranden från främst senare års praxis. Rådighetsavskärandets betydelse har i det sam-

manhanget granskats i avgöranden som berört både överlåtelser och pantsättningar, vilka för över-

skådlighetens skull i möjligaste mån har skildrats separat.      

 

3.3.2! Tidigare års avgöranden 

I NJA 1949 s. 164 hade A sålt en båt till B, vilken B i sin tur sålt till C utan att själv ta båten i 

besittning. C denuntierade A om sitt förvärv och meddelade samtidigt att B fortsättningsvis fick 

nyttja båten. Då båten utmättes för B:s skulder uppkom frågan om C erhållit borgenärsskydd för 

sitt förvärv. HD tillerkände inte överlåtelsen sakrättsligt skydd eftersom B, trots C:s denuntiation 

till A, likväl haft en förfoganderätt till båten.      

 

I NJA 1975 s. 638 (”Husvagnsfallet”) hade köparen av en husvagn provkört köpeobjektet i sam-

band med överlåtelsen, men därefter lämnat husvagnen hos överlåtaren för utförande av vissa re-

parationer. Både överlåtare och förvärvare hade, genom varsin nyckel, tillgång till husvagnen. När 

överlåtaren sedermera hamnade på obestånd, ansågs dock förvärvet inte sakrättsligt skyddat. HD 

ansåg att det, trots provturen, inte i tillräcklig utsträckning kommit till uttryck att överlåtaren inte 

fortfarande ägde förfoga över husvagnen. Det var således förfoganderätten och inte förfogande-

möjligheten som var av avgörande betydelse. HD:s minoritet ansåg dock att förfoganderätten över-

gått på förvärvaren. Rättsfallet har ansetts ge uttryck för att principen om ”constitutum possesso-

rium” inte godtagits i praxis, vilket innebär att en överlåtare för en förvärvares räkning inte kan 

inneha överlåten egendom på så vis att kravet på tradition anses vara tillgodosett.67 

 

                                            
63 Justitierådet Torgny Håstads tillägg i avgörandet NJA 2008 s. 684. 
64 Myrdal, Borgenärsskyddet, s. 79 f.  
65 Se bl.a. formulering i 10:1 HB. 
66 Myrdal, Borgenärsskyddet, s. 81 f. 
67 A.a., s. 226 f. 
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Bland tidigare års avgöranden gällande panträtt som berört begreppet förfogandemöjlighet kan 

NJA 1956 s. 485 (”Silofallet”) nämnas. I fallet var det frågan om pantsättning av spannmål i en 

silo var sakrättsligt skyddad. Panträttshavaren var en bank som vidtagit åtgärder för att låsa silons 

bottenlucka och också tillsett sig vara ensam innehavaren av låsets nyckel. Även om panträttsupp-

låtaren hade möjlighet att genom silons topplucka förfoga över spannmålet, tillerkände HD pant-

rätten sakrättsligt skydd. Panträttsupplåtaren hade således en faktisk möjlighet att förfoga över 

spannmålet, men då ett sådant förfogande enligt HD ansågs betinga vidtagande av allt för om-

ständliga åtgärder påverkade det förhållandet inte domstolens bedömning. Bottenluckan hade vi-

dare visserligen vid ett par tillfällen öppnats, men inte heller den omständigheten ändrade HD:s 

bedömning, eftersom banken vid dessa tillfällen ansetts kontrollera vidtagna åtgärder. Banken an-

sågs således innehaft en självständig möjlighet att förfoga över panten, vilket även tydligt mani-

festerats utåt.  

 

I NJA 1986 s. 409 (”Vapenfallet”) tillerkändes vidare en pantsättning av jaktvapen inte sakrättsligt 

skydd. Trots att panträttsupplåtaren inte hade en självständig tillgång till vapnen, hade denne likväl 

tillgång till vapnen genom en tredje part och hade dessutom vid upprepade tillfällen faktiskt brukat 

vapnen. HD ansåg sammanfattningsvis att panträttsupplåtaren efter pantsättningen haft samma 

möjlighet som före upplåtelsen att förfoga över vapnen och att den besittningsförändring som 

krävs för erhållande av sakrättsligt skydd således inte låg för handen. 

 

3.3.3! Rättsfall under 1990-talet 

I NJA 1995 s. 367 (”Investorleasingfallet”) hade leasinggäldenärer underrättats om att de leasing-

fordringar som det i målet var fråga om hade överlåtits men att överlåtaren, fortsättningsvis å för-

värvarens vägnar, skulle sköta administration kring leasingkontrakten samt mottaga tillhörande 

leasingavgifter. Vid HD:s granskning av sakomständigheterna i målet ansågs överlåtelsen av lea-

singfordringarna sakrättsligt skyddad. HD anförde i sina domskäl att syftet med krav på sakrättsligt 

moment är att förhindra borgenärsbedrägliga transaktioner. Ett sådant förhindrande genom denun-

tiation sker genom att den vidtagna åtgärden manifesteras utåt samt att den innebär en uppoffring 

för överlåtaren.  Överlåtarens möjlighet att vidare överlåta eller pantsätta viss egendom går därmed 

över på förvärvaren. I förevarande fall ansåg HD visserligen att överlåtaren fortfarande innehade 

ett visst sken av rådighet. Detta var dock av mindre betydelse, eftersom förvärvaren när som helst 

under leasingtiden kunde återkalla det uppdrag som överlåtaren å förvärvarens vägnar utförde, 

samt meddela leasinggäldenärerna om det ändrade förhållandet.   
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I NJA 1997 s. 660 (”Flytdockan”) behandlades frågan huruvida en förvärvare av en flytdocka 

erhållit borgenärsskydd. Flytdockan befann sig hos säljaren vid dennes obestånd. Köparen häv-

dade att han med stöd av 2:3 JB, erhållit sakrättsligt skydd för flytdockan eftersom parterna i över-

låtelsekontraktet intagit en förklaring om att flytdockan inte skulle ingå bland industritillbehören. 

HD fastställde dock att flytdockan i rättslig mening är att betrakta som lösöre och för sakrättsligt 

skydd krävs då tradition alternativt registrering enligt LkL. Eftersom köparen varken tagit flyt-

dockan i sin besittning eller registrerat sitt köp, ansågs förvärvet inte sakrättsligt skyddat. HD lade 

i fallet vikt på den faktiska besittningsövergången och avgörandet ger därför uttryck för traditions-

principens innebörd i ursprunglig kontext.68 Domstolen angav i fallet vidare att traditionsprincipen 

visserligen är omdebatterad men att den är så pass förankrad i svensk rätt att det inte går att frångå 

principens tillämpning utan lagstöd.69    

 

I NJA 1998 s. 379 (”Maskinerna”) var rådighetsavskärandet av avgörande betydelse. Två parter 

hade träffat ett avtal om överlåtelse av maskiner och samma dag träffat ytterligare ett avtal vari-

genom säljaren hyrde tillbaka desamma. Maskinerna traderades aldrig till köparen och vid sälja-

rens konkurs uppkom frågan huruvida köparen erhållit sakrättsligt skydd. Med hänvisning till ut-

talanden i NJA 1997 s. 660, konstaterade HD att traditionsprincipen alltjämt är tillämplig vid över-

låtelser av lösören. Eftersom maskinerna aldrig traderats till köparen hade denne inte erhållit sak-

rättsligt skydd. Majoriteten i HD tog dock granskningen vidare och angav att förvaltaren av sälj-

arbolagets konkursbo efter konkurstillfället hade vidtagit åtgärder som inneburit att konkursboet 

avstått rådighet över maskinerna. Härigenom ansågs köparens förvärv, på retroaktiv väg, sakrätts-

ligt skyddat. 

 

NJA 1996 s. 52 berörde frågan huruvida sakrättsligt skydd uppkommit för pantsättning av skulde-

brev som förvarats i en banks öppna depå. HD anförde i sina domskäl att det enligt äldre avgöran-

den för erhållandet av sakrättsligt skydd dels krävdes att pantsättaren avskurits från sin förfogan-

demöjlighet, men även att panträttshavaren erhållit en självständig förfogandemöjlighet över ob-

jektet och att pantsättningen utåt sett blivit synbar. HD anförde vidare att det dock enligt gängse 

mening bör räcka med att överlåtaren avskurits från sin förfogandemöjlighet, för att transaktionen 

                                            
68 Mellqvist, M, Kräver traditionsprincipen tradition? Festskrift till Torgny Håstad, Iustus, Uppsala 2010, s. 580. 
69 Se även det frekvent citerade uttalandet av Undén: ”Det kan ju ock sägas att därest vid ett avvägande av fördelar 
och olägenheter av traditionsregeln dessa icke väga synnerligen olika, invand uppfattning och anpassning i handel och 
vandel efter en viss regel skall betyda ett starkt skäl för dess bibehållande.” Undén, Ö, Svensk sakrätt 1, Lös egendom, 
Norstedts Juridik, Stockholm 1995, s. 47. 
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ska erhålla sakrättsligt skydd. Eftersom de pantsatta skuldebreven i målet förvarades i en öppen 

depå, ansågs panträttsupplåtarens förfogandemöjlighet inte i tillräcklig grad avskuren och pant-

sättningen tillerkändes därmed inte sakrättsligt skydd.  

 

3.3.4! Vägledning enligt främst senare års rättsfall 

HD har i senare års avgöranden behövt ta ställning till huruvida sakrättsligt skydd kan uppnås i 

närståendetransaktioner där överlåtare och förvärvare företrätts av samma representant. Sådant var 

förhållandet i NJA 1972 s. 246 eftersom samma person företrätt både panträttsupplåtaren och pant-

rättshavaren. Även om företrädaren förvarat de tre pantsatta skuldebreven som det i fallet var frå-

gan om, å panträttshavarens vägnar, ansåg HD att en sakrättsligt giltig pantsättning inte uppkom-

mit eftersom panträttsupplåtaren likväl ansågs innehaft rådighet över skuldebreven och således 

möjlighet att förfoga över desamma.       

NJA 2007 s. 413 (”Inkråmsfallet”) rörde frågan, om sakrättsligt skydd vid överlåtelse kunde er-

hållas för lösöre som visserligen traderats från överlåtaren före dennes konkurs, men där överlåta-

ren och förvärvaren representerats av samma ställföreträdare. HD tillerkände förvärvaren sakrätts-

ligt skydd genom rådighetsavskärande och anförde att även om det vid närståendetransaktioner 

utåt sett inte blir tydligt att en överlåtelse har skett, ett krav på publicitet vid närståendetransakt-

ioner skulle vara allt för vittgående och medföra gränsdragningsproblematik. Ställföreträdarens 

faktiska möjlighet att efter överlåtelsen förfoga över den överlåtna egendomen är i sig inte en 

tillräcklig omständighet för att förvärvet ska frånkännas sakrättsligt skydd. Det avgörande i målet 

torde varit att ställföreträdaren även efter överlåtelsen varit skyldig att iaktta förvärvarens intres-

sen.  

I fallet NJA 2008 s. 684 (”Sannäs räkor”) tillerkändes förvärvaren sakrättsligt skydd för sitt köp 

baserat på i stort sett samma resonemang som förts i 2007 års avgörande. I fallet hade en överlå-

telse av visst lösöre skett mellan två parter. Förvärvaren hade vidare, utan att själv ta besittning 

över objektet, hyrt ut det till ett av överlåtaren helägt bolag. Objektet hade senare under uthyr-

ningstiden vid ett tillfälle befunnit sig hos överlåtaren av reparationsskäl och under den perioden 

hade överlåtaren hamnat på obestånd.  Frågan var huruvida överlåtaren i tillräcklig grad avskurits 

rådighet från egendomen så att förvärvaren/uthyraren erhållit sakrättsligt skydd.  HD hänvisade 

till 2007 års avgörande och anförde att bolaget tagit objektet i besittning för förvärvarens räkning. 

Vidare angavs att då objektet tillfälligt befunnit sig hos överlåtaren, denne varit skyldig att sätta 
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förvärvarens intresse före dotterbolagets. Kravet på rådighetsavskärande ansågs därmed vara upp-

fyllt och sakrättsligt skydd tillerkändes.  

Utgången blev en annan i NJA 2010 s. 154 (”Motorcykelfallet”). I fallet hade en leverantör av 

motorcyklar ingått ett kommissionsavtal med en återförsäljare. En tid därpå hade kommissions-

förhållandet, genom ändring i det mellan parterna ingådda avtalet, övergått till att utgöra ett kre-

ditförsäljningsavtal utan återtagande- eller äganderättsförbehåll. När återförsäljaren sedermera 

inte erlade betalning för de försålda motorcyklarna enligt därför tillämpligt avtalsvillkor, hävde 

leverantören avtalet. Leverantören köpte tillbaka de osålda motorcyklarna, vilka dock fortsätt-

ningsvis innehades av återförsäljaren i dennes egenskap av kommissionär. Några dagar före åter-

försäljarens konkursutbrott hade leverantören som betalning för sin fordran betingad av återför-

värvet, uthämtat återstående motorcyklar. Konkursboet hävdade att betalningen skulle återvinnas 

med stöd av konkursrättsliga bestämmelser därom.  

HD angav att betalningen var att betrakta som osedvanlig samt att en återvinningsfrist av den 

skulle beräknas efter tid för uppkomsten av sakrättsligt skydd för återförvärvet av motorcyklarna. 

För sakrättsligt skydd krävs tradition alternativt registrering enligt bestämmelser i LkL. Även om 

återförvärvet av motorcyklarna aldrig traderats eller registrerats, angav HD att den i NJA 2007 s. 

413 och NJA 2008 s. 684 visserligen godtagit vidtagande av andra åtgärder än nyss nämnda för 

uppnående av sakrättsligt skydd, för att möjliggöra genomförandet av kommersiellt skyddsvärda 

transaktioner, om åtgärderna inneburit att överlåtarens förfogandemöjlighet effektivt avskurits. I 

förevarande fall ansåg högsta instans dock att återköpet av motorcyklarna enbart genomförts för 

att leverantören skulle erhålla separationsrätt till motorcyklarna och transaktionen ansågs inte vara 

av kommersiellt skyddsvärd karaktär. Sakrättsligt skydd hade således först uppkommit senare i 

och med att leverantören uthämtat motorcyklarna strax före konkursutbrottet, vilket medförde att 

betalningen var återvinningsbar enligt bestämmelser stadgade därom i konkurslagen (1987:672). 

I NJA 2000 s. 88 (”Företagshypoteksfallet”) prövades frågan om en panträttshavare, som även 

företrädde det bolag som upplåtit panträtt i det i fallet gällande företagshypoteksbrevet, kunde 

erhålla sakrättsligt skydd för upplåtelsen. Företagshypoteksbrevet som pantsatts, förvarades inlåst 

i panträttshavarens bostad och övriga firmatecknare hade således inte tillgång till det och inte hel-

ler förelåg någon skyldighet för panträttshavaren att på övriga firmatecknares begäran lämna ut 

företagshypoteksbrevet. HD:s majoritet fäste vikt vid frågan huruvida panträttsupplåtaren avsku-

rits rådighet över hypoteksbrevet. Även om det de facto inte traderats från panträttsupplåtaren till 

panträttshavaren, ansågs den sistnämnde för egen räkning mottagit hypoteksbrevet och det utan 
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utlämningsskyldighet. Förevarande besittningsförhållande bedömde HD som godtagbart för erhål-

landet av sakrättsligt skydd för upplåtelsen.  

  

Även om rådighet på senare tid tillmätts betydelse, anses gränsdragningen i nuläget vara oklar vad 

gäller borgenärsskyddets uppkomst genom rådighetsavskärande.70 HD har även på sistone, i en-

lighet med ovan anförda avgöranden från senare tid, bl.a. fäst vikt vid huruvida transaktionen i 

fråga varit kommersiellt skyddsvärd och anpassat kravet på tradition därefter.71 Att sakrättsligt 

skydd skulle vara enklare att erhålla i en närståendesituation har i samband härmed ifrågasatts, 

eftersom traditionsprincipens syfte att förhindra borgenärsbedrägliga transaktioner inte torde in-

skränka sig till enbart vissa situationer.72  

3.4!Något om rådande uppfattningar 

beträffande traditions- och avtalsprincipen 
Uppfattningarna om traditions- och avtalsprincipen har, som hittills framhållits, genom åren vari-

erat. I samband med att regeringen tillsatte en kommitté som haft till uppdrag att utreda huruvida 

svensk rätt bör övergå till en avtalsprincip, har meningar av varierande slag kommit till uttryck 

och en del av dem följer av framställningen nedan.  

 

Publikation i ämnet har bl.a. gjorts av Svensk Juristtidning (SvJT), där en av artiklarna rörde frågan 

vilka fördelar som finns med traditionsprincipen. Det framhölls inledningsvis att en sådan fram-

ställning görs i motvind med tanke på den kritik mot traditionsprincipen som numera råder i Sve-

rige. Författaren påpekar dock att det trots denna kritik är av intresse att det, i det av EU under-

stödda akademiska samarbetet kring framtagande av gemensamma kontraktsrättsliga principer,73 

har föreslagits att då parter inte avtalat om äganderättens övergång, en traditionsprincip ska gälla 

för uppnående av borgenärsskydd.74   

 

Vidare riktar författaren kritik mot framförda argument till avtalsprincipens fördel, nämligen den 

att en förskottsbetalande köpare som inte tagit den köpta egendomen i besittning, i dagsläget vid 

                                            
70 Henriksson, Sakrättsliga moment, s. 77. 
71 Se avsnitt 3.3.4 samt Millqvist, Sakrättens grunder, s. 148 ff. 
72 Göranson, U, Besittning och rådighet – är det samma sak? Festskrift till Torgny Håstad, Iustus, Uppsala 2010, s. 
223 f. 
73 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR). 
74 Vargö, D, Traditionsprincipens fördelar, SvJT 2013, s. 1052. 
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säljarens obestånd riskerar att gå miste om både den redan erlagda betalningen och den köpta 

varan. Enligt författaren kan en förskottsbetalande köpare antingen få ut varan i fråga eller det 

erlagda beloppet. Alternativt får denne, likt många andra borgenärer till säljaren, ersättning för sin 

fordran så långt säljarens tillgångar förslår. En förskottsbetalande köpare tar således enligt dagens 

ordning samma risk som övriga säljarborgenärer. Författaren ställer sig frågande till huruvida det 

finns tillräckliga skäl att frångå den likabehandling av borgenärer som gällande system ger uttryck 

för och istället tillerkänna köpare separationsrätt.75 I samband härmed framhåller författaren att en 

med säljaren jämbördig köpare har, till skillnad från konsumenter, en faktisk möjlighet att begära 

säkerheter vid en erlagd förskottsbetalning.76  

 

En annan artikel behandlar frågan vilka fördelar som finns med avtalsprincipen. Författaren anger 

att konflikter med traditionsprincipen främst uppkommer i situationer där en köpare förskottsbe-

talat för en vara.77 Vidare anförs att en säljares borgenärer, enligt gällande rättsordning, har bättre 

rätt till den sålda varan och på så vis mot köparen, än vad säljaren själv har. Eftersom det är säljaren 

och inte dennes övriga borgenärer som står i avtalsförhållande till köparen, kan denna ordning te 

sig onaturlig.78  

 

Författaren berör även frågan huruvida en övergång till avtalsprincipen kan tänkas innebära mer-

arbete för KFM respektive konkursförvaltare vid utredningar av tredje mäns anspråk i utmätnings- 

och konkurssituationer. Dagens bestämmelser innebär enligt författaren visserligen att KFM och 

konkursförvaltare, utan att närmare behöva utreda huruvida ett uppriktigt köp är för handen, i 

princip kan hänvisa till krav på besittningsövergång vad gäller tredje mans anspråk på viss egen-

dom. Vad det gäller skenöverlåtelser torde traditionsprincipen dock enbart förhindra de mer enkla 

formerna av dessa, där parterna är omedvetna om dagens traditionskrav. Det finns dock skenöver-

låtelser av mer kvalificerade slag, där egendom faktiskt, under kortare eller längre perioder, har 

traderats. Vid misstankar om sådana transaktioner behöver ändå en närmare utredning av förhål-

landena genomföras.79         

 

                                            
75 Vargö, SvJT 2013, s. 1054 f. 
76 A.a., s. 1060 f. 
77 Gregow, T, Avtalsprincipens fördelar, SvJT 2013, s. 1063. 
78 A.a., s. 1066. 
79 A.a., s. 1069. 
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Enligt författaren kommer en övergång till avtalsprincipen troligen inte att medföra större bekym-

mer vid de materiella prövningarna. Anledning härför anses vara att det i svensk rätt finns en 

allmän princip om besittningspresumtion. Regeln i 4:18 UB kan även bl.a. tillämpas vid konkurser. 

Författaren anser att det vid ett avskaffande av traditionsprincipen, inte finns anledning att ändra 

bestämmelserna i UB. Därmed kommer relativt stränga regler kunna tillgripas vid en eventuell 

övergång till avtalsprincipen, varmed en tredje man kommer behöva styrka sin rätt.80 Vad som 

kommer krävas av den tredje mannen är att denne åtminstone kan uppvisa skriftlig handling. För-

fattaren framhåller att sådana handlingar visserligen kan upprättas för skens skull, men anger vi-

dare att den som upprättar en skenhandling begår en brottslig handling.81 

 

En annan artikel rör frågan vilka oklarheter som är förenade med traditionsprincipen. Författaren 

anger inledningsvis att det utredningsarbete som Lösöreköpskommittén ska bedriva även torde 

omfatta att närmare ange vad traditionsprincipen för närvarande har för innebörd. Även om prin-

cipen skulle avskaffas för lösöresöverlåtelser, skulle den troligen fortsätta att tillämpas inom andra 

rättsområden och således kan en väl genomförd undersökning främja traditionsprincipens framtida 

tolkning.82 

 

Uppfattningarna om traditionsprincipens syfte har genom historien varierat och påverkats av 

praxis och litteratur, vilka till stor del inverkat på principens uppkomst. Efter SkbrL:s införande 

har det huvudsakliga syftet med traditionsprincipen dock ansetts vara att förhindra borgenärsbe-

drägliga transaktioner. Med begreppet borgenärsbedrägliga transaktioner åsyftas antingen sken-

transaktioner, dvs. sådana som en gäldenär i borgenärsbedrägligt syfte genomför inför en annal-

kande obeståndssituation, eller efterhandskonstruktioner, dvs. sådana borgenärsbedrägliga trans-

aktioner som gäldenären vidtar efter ett inträffat obestånd.83  

 

Samtliga rättsregler har enligt författaren överordnade och underordnade syften, vilka kan vara av 

betydelse vid tveksamheter gällande den enskilda rättsregelns tillämpning. Vad gäller traditions-

principen, bör dess syfte att motverka borgenärsbedrägerier, inte tillämpas mer vittgående än prin-

cipens överordnade syfte. Ett sådant överordnat syfte skulle enligt författaren bl.a. kunna vara 

strävan efter förutsebarhet och en effektiv handel. Uppfattningen om att tradition ska innebära en 

                                            
80 Gregow, SvJT 2013, s. 1069 f. 
81 A.a., s. 1070. 
82 Myrdal, S, Oklarheter med traditionsprincipen, SvJT 2013, s. 1075 f. 
83 A.a., s. 1076. 
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uppoffring för någon som vill företa en borgenärsbedräglig handling, är exempel på ett syfte som 

kan anses vara underordnat syftet att förhindra borgenärsbedrägerier. Ett annat sådant exempel är 

syftet att tradition medför publicitet.84 Vad gäller publicitet torde det numera vara av underordnad 

betydelse för erhållande av borgenärsskydd.85    

 

Huruvida kravet på tradition på ett ändamålsenligt sätt stävjar borgenärsbedrägliga transaktioner 

har dock ifrågasatts. En nära förenad tanke med traditionskravet har sedan en tid tillbaka varit att 

överlåtaren därigenom blir avskuren rådighet.86 Vid en överlåtelse blir därmed överlåtaren genom 

tradition avskuren sin rådighet över objektet och om egendomen istället befinner sig hos en tredje 

man, uppnås samma rådighetsavskärande effekt genom att den tredje mannen denuntieras om det 

ändrade förhållandet.87 Närmare bestämt kan det handla om att överlåtaren blir avskuren sin möj-

lighet att bruka den överlåtna egendomen eller sin betalnings-, mottagande-, eller förfogandelegi-

timation. De tre förstnämnda torde enligt författaren motverka skentransaktioner. Att däremot en 

överlåtare skulle bli avskuren sin förfogandelegitimation och därmed sin möjlighet att uppriktigt 

pantsätta eller överlåta viss egendom, torde dock inte innebära en sådan avhållande effekt, ef-

tersom det då rör sig om uppriktigt menade överlåtelser. Förfogandelegitimation bör enligt förfat-

taren därmed inte tillmätas relevans vid avgörandet om borgenärsskydd har uppkommit, utan den 

är snarare att hänföra till omsättningsskyddet.88 Även om det ansetts att principer om tradition och 

denuntiation i enklare tvister varit oproblematiska att tillämpa och att principerna lett till samma 

slut vid prövningar av borgenärs- och omsättningsskydd, är det viktigt att skilja på syftena bakom 

de båda skydden för uppnåendet av en ändamålsenlig tillämpning av reglerna.89  Ett annat fall av 

borgenärsbedrägerier är efterhandskonstruktioner, vilka motverkas genom det sakrättsliga mo-

mentet som sådant.90 

 

Vad gäller publicitet har det dels ansetts vara ett av syftena med traditionskravet, men det har även 

varit ett krav för sakrättsligt skydd. Det har dock ifrågasatts vad som avses med publicitet, bl.a. 

                                            
84 Myrdal, SvJT 2013, s. 1076 f. 
85 A.a., s. 1081 f. 
86 Se Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 377, se Göransons uttalande i Besittning och rådighet – är det samma 
sak? s. 210 f., vari anges att Helander var först med att i nämnd avhandling tydligt behandla rådighetsbegreppet. Se 
även Rodhe, Handbok i sakrätt, s. 391 f. 
87 Myrdal, SvJT 2013, s. 1077, Myrdal, Borgenärsskyddet, s. 127, Hessler, Allmän sakrätt, s. 101, Rodhe, Handbok i 
sakrätt, s. 211. 
88 Myrdal, SvJT 2013, s. 1081 f. 
89 Myrdal, Borgenärsskyddet, s. 235, Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 378 f. 
90 Myrdal, SvJT 2013, s. 1078 f. 
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vad gäller när det ska föreligga publicitet, vad det ska omfatta, för vem det ska komma till uttryck. 

Författaren anser dock att det är det sakrättsliga moment som ska omfattas av publicitet och att 

kravet på ett sådant bör vara att det vid ett senare skede enkelt ska kunna verifieras. Publicitet bör 

inte krävas utöver ett redan uppfyllt sakrättsligt skydd.91 

 

Kravet på tradition har i en del avgöranden varit föremål för undantag, vilket torde bero på en allt 

mer pragmatisk syn på kravet i det enskilda fallet. Borgenärsskydd har därmed tillerkänts, utan att 

överlåtaren avskurits rådighet, i fall där det ansetts motiverat av ett överordnat syfte.92 Detta för-

hållningssätt har kommit till uttryck i bl.a. NJA 1998 s. 545 (”Segelbåtsfallet”), NJA 2007 s. 413 

(”Inkråmsfallet”), 2008 s. 684 (”Sannäs räkor”). HD synes i senare års rättsfall i allt större ut-

sträckning ha anpassat kravet på tradition för att möjliggöra ett fungerande näringsliv.93  

 

Lösöreköpskommittén har i sin utredning angivit att en övergång till avtalsprincipen bör utformas 

enligt befintlig bestämmelse härom i 49 § KKL.94 Kommittén anger att en åtskillnad bör göras 

mellan köp av lösöre som vid avtalets slutande är individualiserat och köp som inte är det. I fall 

av förstnämnda slag bör enligt kommittén sakrättsligt skydd uppkomma redan vid avtalets ingå-

ende, medan det i det andra fallet bör vidtas åtgärder för avskiljande av den köpta varan. Kommit-

tén anger i samband härmed att parterna inte ska behöva överenskomma om en individualisering, 

utan att det borde räcka med att säljaren på egen hand vidtar åtgärder för att individualisera den 

köpta varan, men att avskiljandet bör göras i köparens intresse. Det ska utåt sett manifesteras att 

åtgärden vidtagits, men formkrav för en sådan manifestation torde inte vara aktuella att införa.95 

Egendom som ingår i det säkerhetsunderlag som företagshypotek omfattar, torde enligt kommittén 

snabbare försvinna ur en gäldenärs egendomsmassa vid en övergång till avtalsprincipen. Den om-

ständigheten innebär enligt kommittén dock enbart en mindre förskjutning i tid och borde inte 

försvaga företagshypotek som säkerhetsform.96   

 

Det har på annat håll diskuterats huruvida en köpare bör tillerkännas separationsrätt framför gäl-

denärens övriga borgenärer. Ett grundläggande argument mot att viss borgenär bör tillerkännas 

                                            
91 Myrdal, SvJT 2013, s. 1081 f. 
92 A.a., s. 1083. 
93 A.a., s. 1084 f. 
94 SOU 2015:18, s. 104. 
95 A.bet., s. 109 f. 
96 A.bet., s. 94. 
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separationsrätt, har ansetts vara att alla borgenärer logiskt sett inte kan inta en sådan position. Om 

alla borgenärer skulle inta en sådan position skulle resultatet bli detsamma som om ingendera 

tillerkändes bättre rätt vilket slutligen skulle innebära att deras fordringar på gäldenären skulle 

tillgodoses proportionellt lika. Vid obeståndssituationer föreligger det dock en brist i gäldenärens 

förmögenhetsmassa vilket medför att någon borgenärs fordring inte kommer bli fullt ut tillgodo-

sedd. Vid bestämmandet av vilken borgenär som bör tillerkännas en bättre rätt har det förespråkats 

att effektivitet vid hanterandet av obeståndssituationer bör beaktas å ena sidan medan det å andra 

sidan bör utrönas hur skyddsvärd borgenären i fråga är.97   

 

I Lösöreköpskommitténs utredning föreslås på vilket sätt aktuella bestämmelser som ger uttryck 

för traditionsprincipen, bör hanteras vid en övergång till avtalsprincipen. Även om traditionsprin-

cipen numera anses inneha en självständig betydelse, bör LkL avskaffas och en övergång till av-

talsprincipen lagfästas.98 Då LkL förutom omsättningsöverlåtelser även omfattar säkerhetsöverlå-

telser, föreslår kommittén att en lag med möjlighet till registrering av pantsatt lösöre ska införas.99 

Sakrättsligt skydd för lösöre som befinner sig hos tredje man erhålls som tidigare nämnt, i nuläget 

genom denuntiation enligt en analogisk tolkning av 31 § SkbrL. Bestämmelsen bygger dock på 

traditionsprincipen och bör enligt kommittén, vid en övergång till avtalsprincipen, därmed inte 

längre vara aktuell för omsättningsköp av lösöre.100 

 

Vad gäller traditionskravet vid överlåtelser av löpande skuldebrev enligt 22 § SkbrL, anser Lösö-

reköpskommittén att vi likväl bör stå fast vid en traditionsprincip. Kommittén hänvisar till utta-

landen från lagberedningen vid SkbrL:s tillkomst och anger att det anses vara förenat med svårig-

het att urskilja överlåtelser av löpande skuldebrev från säkerhetsöverlåtelser av desamma. Vidare 

anges att det inte torde finnas samma intresse för en förvärvare att kunna lämna kvar löpande 

skuldebrev hos överlåtaren som torde vara fallet vid överlåtelse av lösören. Kommittén anger vi-

dare att SkbrL är ett resultat av nordiskt lagstiftningssamarbete och att det i finsk rätt uppställs 

krav på tradition vid överlåtelse av skuldebrev, även om avtalsprincipen gäller vid överlåtelse av 

                                            
97 Zackariasson, L, Borgenärsskydd och specialitet. Om identitet, individuell bestämning och individualisering som 
förutsättning för borgenärsskydd vid anspråk som har uppstått och fått sitt innehåll med borgenärens samtycke, Iustus 
Förlag, Uppsala 2012, s. 46 ff., jfr Myrdal, SvJT 2013, s. 1077 samt Henriksson, Sakrättsliga moment, s. 169. 
98 SOU 2015:18, s. 103 f. 
99 A.bet., s. 107, s. 123. 
100 A.bet., s. 112. 
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lösören. I Danmark och Norge berördes frågan om traditionskrav aldrig vid skuldebrevslagstift-

ningens tillkomst, men i Norge har enligt kommittén frågan kommit att diskuteras.101 

 

I sina allmänna överväganden anger Lösöreköpskommittén att Sverige i stor utsträckning är ett 

exportberoende land och att en övergång till avtalsprincipen skulle medföra samhällsekonomiska 

fördelar eftersom utländska handelspartners, som främst är bekanta med avtalsprincipen, skulle 

undgå att behöva vidta särskilda åtgärder för att uppnå sakrättsligt skydd för sina förvärv. Dessa 

skulle enligt kommittén i större utsträckning vara benägna att ingå avtal med svenskbaserade fö-

retag, vilket torde medföra en positiv följd på den svenska exportindustrins konkurrenskraft.102 

Enligt utredningen skulle även transaktionskostnader undvikas vid en övergång till avtalsprinci-

pen, eftersom en förvärvare som efter överlåtelsen vill kvarlämna köpt gods, slipper vidta registre-

ringsåtgärder stadgade i LkL. De numera få antalet registreringar bekräftar enligt kommittén att 

det krav som uppställs i LkL anses vara omständligt.103  

 

Enligt kommittén har vidare traditionsprincipen, trots att den varit av stor betydelse inom svensk 

sakrätt, enbart tillämpats i fall där det ansetts behövligt att uppställa högre krav för borgenärs-

skydd. Det naturliga förhållandet anses dock i grunden alltid varit en avtalsprincip.104  

 

3.5!Likabehandling av borgenärer  

och presumtionsregeln i 4:18 UB 

3.5.1! Likabehandlingsprincipen 

I portalparagrafen till förmånsrättslagen (1970:979) (FRL) kommer bestämmelsen om borgenärers 

lika rätt till uttryck, vad gäller utmätning och konkurs. Förarbeten till lagen anger att beredningen 

inte närmare definierat uttrycket, men att den varit överens om ”… att konkurrerande borgenärer 

skall få betalt i förhållande till fordringsbeloppen och inte efter huvudtalet eller efter tidpunkten 

                                            
101 SOU 2015:18, s. 149 f., se vidare nedan i avsnitt 4 hur det granskade ämnet hanterats hos några av våra nordiska 
grannländer. 
102 A.bet., s. 99 f.  
103 A.bet., s. 90 f.  
104 A.bet., s. 89 f. 
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för fordringarnas tillkomst…”.105 Om inte annat angetts i lag eller har överenskommits med bor-

genären, föreligger lika rätt till betalning för de borgenärerna med samma förmånsrätt (14 § FRL) 

och detsamma gäller inbördes mellan borgenärer utan förmånsrätt (18 § FRL).106  

 

3.5.2! Särskilt om presumtionsregeln i 4:18 UB 

Den exekutiva verksamheten åligger i svensk rätt KFM. I utmätningsmål har myndigheten ett antal 

presumtionsregler att tillgripa omfattandes bl.a. besittning och lagfart.107 I samband med UB:s 

ikraftträdande infördes bestämmelser om tredje mans rätt i utmätningssituationer.108 Tredje man 

anses vara den som, utan att vara sökande eller svarande, likväl påverkas av ärendets handlägg-

ning.109 Tredjemanskonflikter i utmätningsmål hanteras enligt olika bevisbörderegler.110  Enligt 

4:18 st. 1 UB gäller att sådan lös egendom som befinner sig i gäldenärens besittning anses ägas av 

gäldenären, såtillvida det inte framgår att den lösa egendomen tillfaller någon annan. Bestämmel-

sen ger därmed uttryck för en presumtion att gäldenären anses äga sådan egendom som denne 

besitter. Angivet förhållande har således KFM att utgå ifrån, såtillvida det inte framkommer att 

viss egendom tillhör tredje man.111 Att utröna vilken lös egendom som hör till gäldenären, baserat 

på vad denne har i sin besittning, har ansetts vara förenat med svårigheter då fångeskedjor höran-

des till lös egendom inte anses vara tillgängliga i samma omfattning som de torde vara för fast 

egendom.112       

 

Även om det åvilar KFM att utreda huruvida viss egendom är fredad från utmätning för tredje 

mans rätt, anses det ligga i den tredje mannens intresse att visa att äganderätten till viss egendom 

inte hör till gäldenären och det är således den tredje mannen som ska motbevisa presumtionen. 

Ofta är det just den sistnämnde som har tillgång till erforderligt bevisunderlag.113 Det görs skillnad 

mellan fall då anspråk från tredje man grundar sig på förvärv och andra fall.114 Eftersom det vid 

förvärv av lösöre i svensk rätt krävs tradition för sakrättsligt skydd, lämnas i regel en tredje mans 

                                            
105 Prop. 1970:142, s. 110. 
106 Walin, G, Gregow, T, Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m. En kommentar, sjätte upplagan, Norstedts Juri-
dik, Stockholm 2010, s. 25 f.  
107 Gregow, T, Utsökningsrätt, fjärde omarbetade upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 2012, s. 25, s. 148. 
108 Gregow, T, Tredje mans rätt vid utmätning, Norstedts Juridik, Stockholm 1987, s. 13. 
109 A.a., s. 50, Gregow, Utsökningsrätt, s. 39. 
110 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 50. 
111 A.a., s. 72. 
112 Olivecrona, K, Utsökning, nionde upplagan, LiberLäromedel, Lund 1978, s. 96.   
113 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 55 ff. 
114 Som exempel kan nämnas situationer då tredje man har lånat ut något till gäldenären. 
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äganderättsanspråk grundad på förvärv, utan avseende om egendomen i fråga finns kvar hos gäl-

denären.115 

 

Presumtionsregeln i 4:18 UB stadgar en självklar princip i utmätningsärenden, nämligen den att 

enbart egendom som tillhör gäldenären får tas i anspråk vid dennes obestånd. I det hänseendet 

anses sådan egendom ingå som visserligen överlåtits till annan, men inte övergått i förvärvarens 

besittning. Problem har vid flera tillfällen uppkommit vid tillämpningen av presumtionsregeln.116 

I de fall där tredje man inte lyckas bryta äganderättspresumtionen, riskerar utgången i målet att i 

vissa fall bli materiellt oriktig.117 Handläggningar av utmätningsärenden är dock summariska för-

faranden och det är således praktiskt omständligt och ineffektivt att genomföra fullständiga ägan-

derättsutredningar i desamma.118 Även om den praktiska hantering av utmätningsärenden kan 

medföra vissa felslag i ärendenas utgång, har det ansetts angeläget att inte tillåta sådana utfall mer 

än vad som kan anses vara motiverat.119 I praxis har ett antal avgöranden varit vägledande för vilka 

krav som ställs på bevisföring i utmätningsmål vad gäller brytande av presumtionen.120    

 

3.5.3! Rättsfall rörande presumtionsregeln i 4:18 UB 

Äganderättspresumtionen i 4:18 UB har, baserat på rättsfall som behandlat frågan, ansetts vara 

svår att bryta.121  

 

NJA 1983 s. 553 gällde frågan om tavlor kunde utmätas för en persons skulder eller om tredje man 

i ärendet skulle anses ha bättre rätt till tavlorna i fråga. Den tredje mannen förebringade i målet 

skriftligt underlag för att styrka att han mottagit tavlorna för försäljning i kommission. HD ansåg 

att, även om tredje man gjort det sannolikt att han mottagit tavlorna som anfört, det i utredningen 

inte framgått att det rört sig om de tavlor som utmätts för gäldenärens skulder. Tavlorna hade 

befunnit sig i gäldenärens besittning vid tillfälle för utmätningen och då den av den tredje mannen 

                                            
115 Gregow, Utsökningsrätt, s. 152 f. 
116 A.a., s. 147. 
117 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 33. 
118 Gregow, Utsökningsrätt, s. 147.  
119 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 33. 
120 Gregow, Utsökningsrätt, s. 152 f. 
121 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 133. Se även senare års avgöranden, bl.a. NJA 2008 s. 444, som ger 
uttryck för samma uppfattning. Tredje man ansågs visserligen ha styrkt sitt ursprungliga förvärv av den egendom som 
det var frågan om, men ansågs inte brutit presumtionen om att gäldenären vid tillfälle för utmätningen ägde egendo-
men.      
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anförda anledningen därför inte styrkt att denne ägde bättre rätt till tavlorna, lämnade domstolen 

den tredje mannens besvär utan bifall.        

 

I NJA 1984 s. 375 var det fråga om huruvida en fritidsbåt kunde utmätas för betalning av en gäl-

denärs skatteskulder, eller om en tredje mans äganderättsanspråk till båten istället skulle vinna 

bifall. KFM ansåg att båten skulle anses tillhöra gäldenären bl.a. eftersom den befann sig på en av 

gäldenären hyrd båtplats och gäldenären dessutom tecknat båtförsäkringen. Gäldenären hade vi-

dare stått som målsägande i en tidigare polisrapport avseende stöld ur båten och varit den som 

fakturerats och senare betalat för visst, från varvet inköpt, tillbehör till båten i fråga. Det fanns 

dock inga handlingar som visade att gäldenären förvärvat båten.  

 

Tredje man, som ansåg sig vara båtens rättmätige ägare, yttrade besvär i ärendet och yrkade att 

utmätningsbeslutet skulle hävas. Som stöd för sitt påstående åberopades kopior av ett köpekontrakt 

och skuldebrev för det lån som använts för att finansiera köpet. Den tredje mannen anförde att 

anledningen till varför försäkringen tecknats av gäldenären var att den tredje mannen vid det till-

fället inte haft förarbevis. Att en del fakturor tecknats i gäldenärens namn berodde på ren slentrian.    

 

HD konstaterade inledningsvis att sambesittning av båten inte gjorts gällande, även om tredje man 

sannolikt haft tillträde till båtplatsen. För att den tredje mannen ska kunna freda båten från utmät-

ning krävs i sådant fall att det framgår att båten tillhör honom eller henne. Åtskilliga handlingar 

hade först i HD framlagts av den tredje mannen, vilka styrkte att denne förvärvat båten från annan 

än gäldenären. HD ansåg slutligen att det av förhållandena framgick att båten tillhörde den tredje 

mannen. Hänsyn togs främst till åtgärder vidtagna av den tredje mannen för finansiering av för-

värvet, men även den tredje mannens ekonomiska möjligheter att för egen räkning göra ett förvärv 

av förevarande slag. 

 

I NJA 1985 s. 320 hade en lastbil utmätts för betalning av en gäldenärs skatteskulder. En tredje 

man påstod sig vara lastbilens ägare och anförde därför besvär och yrkade upphävande av utmät-

ningsbeslutet. Sakomständigheter som talade för att lastbilen rätteligen kunde utmätas för gälde-

närens skulder lades i målet fram. Lastbilen hade bl.a. framförts av en anställd till gäldenären när 

fordonet vid ett tillfälle stoppats vid en poliskontroll, vilket var en omständighet som talade för att 

lastbilen ansågs vara i gäldenärens besittning jämlikt 4:18 UB. Gäldenären hade vidare i en for-

donsanmälan angivits som ny ägare i vilken även ett annat bolag upptagits som registrerad ägare 
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och den tredje mannen som leasinggivare. Gäldenären hade i samband med utmätningsförrätt-

ningen likaså angivit ovan redogjort förhållande. Vidare hade det i målet framkommit att ett bolag 

som visserligen hade en liknande firma som den tredje mannen, men som däremot hade ett annat 

organisationsnummer, i bilregistret var angivet som lastbilens ägare.  

 

Den tredje mannen framlade till stöd för sin talan en till förvärvet hörande inköpsfaktura. Enligt 

den tredje mannen leasades efter förvärvet lastbilen ut till bolaget omnämnt i fordonsanmälan, 

vilket i sin tur hyrde ut lastbilen till ett annat bolag. Innan sistnämnda bolag registrerades som 

brukare av lastbilen, utmättes den för skulder hänförliga till gäldenären. Vad gäller den angivna 

informationen i bilregistret, anförde den tredje mannen att lastbilen ursprungligen förvärvats av 

dess moderbolag, som därefter överlåtit lastbilen på den tredje mannen. Av förbiseende var denna 

överlåtelse inte intagen i bilregistret.   

 

HD angav att det av den framlagda utredningen i målet visserligen lämnats utrymme för viss osä-

kerhet beträffande det verkliga förhållandet, men meddelade att det trots den omständigheten inte 

var tillräckligt styrkt att lastbilen tillhörde den tredje mannen och lämnade således dennes besvär 

utan bifall.  

 

Även NJA 1999 s. 594 behandlade frågan huruvida viss egendom kunde anses tillhöra någon an-

nan än gäldenären. Frågan gällde mer specifikt huruvida en bil i gäldenärens besittning, trots in-

vändningar om att bilen ägdes av tredje man, kunde utmätas för gäldenärens skatteskulder enligt 

4:18 UB. Tredje man var ett fåmansbolag i vilket gäldenären var aktieägare, styrelseledamot, verk-

ställande direktör och firmatecknare. Bolaget hade förvärvat bilen och även registrerats som dess 

ägare. De sistnämnda omständigheterna räckte enligt hovrätten inte för att styrka att bolaget var 

bilens ägare. Inte heller den omständigheten att bilen betalats med bolagets medel räckte för att 

bryta presumtionen enligt 4:18 UB. Anförd anledning härför var att gäldenären kunnat förfoga 

över bolagets medel även för egna levnadsomkostnader. HD ansåg däremot att de företedda om-

ständigheterna var tillräckliga för att bryta presumtionen. För att utmätning av egendomen i en 

sådan situation rätteligen skulle kunna vidtas, krävdes det att ytterligare omständigheter gav stöd 

för att egendomen ändå skulle anses tillhöra gäldenären. Det gick inte heller att dra slutsatsen att 

bilen ägdes av gäldenären enbart baserat på att denne hade ett avgörande inflytande i bolaget.   
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I ett tillägg till NJA 2008 s. 684 uttalades122 att traditionsprincipen tillkom under en period då 

exekutionsväsendet inte var lika utvecklat som det för närvarande är. Enligt presumtionsregeln i 

4:18 UB anses allt i gäldenärens besittning kunna tas i anspråk vid dennes obestånd och en tredje 

man kan inte utan stöd för sitt påstående anföra att lösöret redan sålts före gäldenärens obestånd. 

Vid ett avskaffande av traditionsprincipen anses presumtionsreglerna i UB bli av desto större be-

tydelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
122 Justitierådet Torgny Håstads tillägg i avgörandet NJA 2008 s. 684. 
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4.!Nordisk utblick 
4.1!Inledning 
Danmark, Finland, Norge och Sverige har historiskt sett haft liknande rättsutveckling. SkbrL kom 

bland annat till genom ett samarbete länderna emellan och vi har genom tiderna haft en liknande 

syn på borgenärsskyddsregler. De nordiska grannländerna torde åtminstone fram till 1900-talets 

början ha tillämpat avtalsprincipen. Som tidigare anfört övergick dock Sverige, troligen genom 

avgörandet NJA 1925 s. 130, till traditionsprincipen. Orsaken till att Sverige tagit en annan ställ-

ning i borgenärsskyddsfrågan förfaller kunna bero på de bevisproblem som förknippats med gräns-

dragningen mellan omsättningsköp och säkerhetsöverlåtelser. I Sverige ställdes nämligen dom-

stolsväsendet inför stora svårigheter vid spörsmål av nämnt slag. Hos övriga nordiska länder före-

föll dock gränsdragningsproblematiken inte lika svårlöst. För att utröna huruvida en överlåtelse 

vidtagits i säkerhetssyfte, har våra grannländers domstolar bl.a. nöjt sig med att syna förhållandet 

genom tillämpningen av ett antal presumtionsregler.123   

 

Nedan följer en genomgång av aktuellt rättsläge hos våra nordiska grannar vad gäller hanteringen 

av och synen på borgenärsskyddsfrågor.  

 

4.2!Danmark 
I Danmark erhåller en köpare borgenärsskydd redan genom överlåtelseavtalet.124 Det är genom 

praxis som avtalsprincipen blivit förankrad i gällande rätt och det torde främst vara de köpare som 

erlagt förskottsbetalningar som ansetts skyddsvärda.125 Den egendom som är föremål för överlå-

telsen ska vara individualiserad. Om egendomen i fråga efter köpet ska tillverkas från grunden, 

inträder det sakrättsliga skyddet då egendomen blivit tillräckligt specificerad.126 Det åligger köpa-

ren att styrka sin separationsrätt och det är vidare först när köparen uppfyllt sina förpliktelser enligt 

avtalet som köparen har rätt att tillgodogöra sig den förvärvade egendomen.127 

 

                                            
123 Göranson, Traditionsprincipen, s. 101 ff. 
124 Carstensen, V, Ting og Sager 1 Løsørekøberens retsstilling over for sælgerens kreditorer, Akademisk Forlag, 
København 1982, s. 13.    
125 Göranson, Traditionsprincipen, s. 93 f. 
126 Carstensen, Ting og Sager, s. 69 f. 
127 SOU 2015:18, s. 77 f. 
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Danmark har till skillnad mot övriga nordiska länder, inte en särskild lag för utsökningsrättsliga 

frågor, utan dessa regleras i den s.k. restplejeloven, vilket är motsvarigheten till Sveriges rätte-

gångsbalk. Enligt dansk utsökningsrätt betraktas egendom som befinner sig i en gäldenärs besitt-

ning även vara tillgänglig vid anspråk från dennes borgenärer. Det finns inte någon presumtions-

regel likt den i 4:18 UB, utan sådana bevisfrågor prövas enligt de allmänna processrättsliga prin-

ciperna. Inom dansk rätt finns det vidare ingen motsvarighet till svenska KFM, utan ärenden i 

utsökningsfrågor handläggs av Fogderetten, som är landets allmänna domstolar.128  

 

4.3!Finland 
Trots finska och svenska rättshistoriska anknytningar, anammades i finsk rätt aldrig traditionsprin-

cipen och den därmed förenliga synen på borgenärsskyddet. I mitten av 1800-talet fördes en dis-

kussion i Juridiska Föreningen i Finland huruvida borgenärsskydd borde uppkomma blott genom 

själva avtalet, en fråga som ansetts uppkommit på grund av den dåtida svenska lösöreköpsförord-

ningen. Svaret på den frågan tros, utan någon närmare angiven motivering, varit klart jakande.129 

Avtalsprincipen har därför allt sedan 1734 års lag, tillämpats för en köpares erhållande av sakrätts-

ligt skydd.130 Vid nutida tillämpning av avtalsprincipen är ett krav som uppställs att egendomen i 

fråga är individualiserad, men det framkommer dock inte närmare vilka åtgärder som därmed av-

ses. Separationsrätt torde dock köparen inte tillerkännas förrän det köpta objektet är tillverkat.131  

 

Enligt finsk utsökningsrätt, som till omfattande del liknar svensk sådan, får lös egendom utmätas 

om den finns i gäldenärens besittning och det även framgår att egendomen tillhör denne. Om en 

tredje man påstår att egendomen tillhör honom eller henne, är det upp till densamma att bevisa att 

så är fallet. Det ankommer alltså på den tredje mannen att styrka att ett giltigt överlåtelseavtal 

föreligger.132 Däremot ankommer det på borgenärerna att bevisa att en transaktion uppkommit för 

skens skull.133 Den finska motsvarigheten till KFM har möjlighet att avvisa bevisunderlag, som 

exempelvis skriftlig överlåtelsehandling, om den har skäl att tro att transaktionen kommit till för 

skens skull. Det är främst mellan näringsidkare och i samband med ekonomisk brottslighet som 

                                            
128 SOU 2015:18, s. 78. 
129 Olsson, C, Om köpares borgenärsskydd vid köp av lös egendom, Söderströms & C:o Förlagsaktiebolag Helsing-
fors, Helsingfors 1954, s. 98 f. 
130 A.a., s. 99. 
131 SOU 2015:18, s. 74 f. 
132 A.bet., s. 75. 
133 Göranson, Traditionsprincipen, s. 90. 
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skenöverlåtelser uppdagats, men dessa torde dock inte vara överrepresenterade i utmätningsären-

dena.134 

 

4.4!Norge 
Norge har inte rättshistoriska samband med Sverige likt de som föreligger mellan Sverige och 

Finland. Norsk rätt har istället främst utvecklats jämte dansk och tysk rätt.135  

 

Traditionsprincipen är huvudregeln i norsk rätt, vilket torde grunda sig på idén om att en överlå-

telse ska manifesteras utåt. Den s.k. intresseläran medger dock en hel del undantag från kravet på 

tradition och har ansetts vara en variant av avtalsprincipen. Bland annat tillerkänns en köpare sak-

rättsligt skydd utan att en besittningsövergång skett, om egendomen i fråga lämnats kvar i köparens 

intresse.136 Intresseläran har dock ifrågasattas då det ansetts att ett traditionskrav i regel bör gälla, 

med möjlighet till undantag för situationer där risken för borgenärsbedrägeri inte anses vara lika 

stor som annars.137 Vid tillverkningsavtal är kravet för sakrättsligt skydd att egendomen individu-

aliserats. Detta krav anses i regel tillgodosett redan vid ett tidigt stadium i tillverkningsproces-

sen.138  

 

Enligt den norska utsökningslagen ”lov om tvangsfullbyrdelse”, får vid en gäldenärs obeståndssi-

tuation egendom, som finns i dennes besittning, utmätas för betalning av borgenärernas ford-

ringar.139 I norsk rätt anses således förhållandet vara sådant att den som har visst ting i sin besitt-

ning, även presumeras vara tingets ägare. Om en tredje man påstår sig ha bättre rätt till egendomen, 

åligger det denne att göra påståendet sannolikt.140  

 

Rättsläget anses vara sådant att konkursförvaltare i Norge idag sällan ställs inför problem hänför-

liga till att intresseläran används vid skenhandlingar. Det händer att försäljning av egendom måste 

ske med förbehåll för tredje mans rätt, varmed följer att köpeskillingen blir lägre.141 

 

                                            
134 SOU 2015:18, s. 75 f. 
135 A.bet., s. 79. 
136 Myrdal, Borgenärsskyddet, s. 180. 
137 Lilleholt, K, Godtruerverv og kreditornvern, tredje upplagan, Universitetsforlaget, Oslo 1999, s. 194.  
138 SOU 2015:18, s. 79 f. 
139 A.bet., s. 80. 
140  Brækhus, S, & Hærem, A, Norsk Tingsrett, Universitetsforlaget, Oslo 1964, s. 26 f.   
141 SOU 2015:18, s. 80 f. 
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5.!Analys 
5.1!Översikt 
I det följande ämnar jag sätta det som framlagts i den utredande delen av uppsatsen, i relation till 

de frågeställningar som uppsatsens författande syftat till att besvara.  

 

Inledningsvis kommer en granskning ske av de följder som borgenärskollektivet kan tänkas 

komma att vidkännas vid en eventuell övergång till avtalsprincipen.   

 

Därefter kommer de krav som förr uppställdes och för närvarande torde uppställas med traditions-

principen samt växelverkan mellan dessa kriterier, närmare att betraktas. 

 

Slutligen kommer utredningen ta sikte på de utsökningsrättsliga presumtionsreglernas förhållande 

till traditionsprincipen, samt hur en eventuell övergång till avtalsprincipen kan ta sig uttryck i det 

hänseendet.    

    

5.2!Möjliga följder av en övergång till avtalsprincipen  

och dess inverkan på borgenärskollektivet 

5.2.1! Likabehandlingsprincipen  

Nuvarande tillämpning av traditionsprincipen medför att en förvärvare som inte tagit överlåtet 

lösöre i sin besittning konkurrerar med övriga borgenärer om betalning för sin fordran ur gäldenä-

rens förmögenhetsmassa vid dennes obestånd. Det nämnda ger uttryck för en princip om likabe-

handling av borgenärer. Tillämpliga bestämmelser i FRL anger att borgenärer med förmånsrätt har 

rätt till betalning för sina fordringar i den ordning som lagen närmare anger och de borgenärer som 

inte åtnjuter en sådan förmånsrätt för sina fordringar har inbördes lika rätt.142  

 

Vid en övergång till avtalsprincipen kommer däremot en förvärvare av lösöre att erhålla separat-

ionsrätt i nu beskrivna situationer, förutsatt att kravet på individualisering anses vara tillgodosett. 

En sådan förvärvare kommer således inte att på lika basis som övriga borgenärer, konkurrera om 

betalning för sin fordring, utan kommer istället att åtnjuta en bättre rätt i form av en separationsrätt. 

Enligt mig upprätthålls likabehandlingsprincipen i den bemärkelsen således inte.  

                                            
142 Se avsnitt 3.5.1.  
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Som dock nämnts i den utredande delen av denna uppsats, blir följden av en gäldenärs obestånds-

situation att alla borgenärer inte kan få full täckning för sina fordringar.143 Olika argument har 

lagts fram för och emot att en viss borgenär ska tillerkännas separationsrätt. Utredningen i föreva-

rande uppsats går inte närmare in på granskningen av dessa argument. Däremot är det mig veter-

ligen av intresse att uppmärksamma denna diskussion, eftersom det talas om att viss borgenär 

åtnjuter en bättre rätt. Bättre rätt får borgenären sett utifrån hur nuvarande rättsordning är beskaf-

fad. Vid en övergång till avtalsprincipen kommer en sådan borgenär dock att falla inom samma 

kategori som borgenärer som redan för närvarande tillerkänns separationsrätt. Övriga borgenärer 

kommer fortsättningsvis att likabehandlas sinsemellan enligt tillämpliga bestämmelser i FRL.144 

Sett ur det perspektivet kommer enligt min bedömning således likabehandlingsprincipen att upp-

rätthållas; borgenärer med förmånsrätt har inbördes rätt till betalning för sina fordringar enligt 

tillämpliga bestämmelser i FRL och de borgenärer som inte har förmånsrätt för sina fordringar har 

enligt nämnd lag inbördes lika rätt.  

 

5.2.2! Individualiseringskravet vid en övergång till avtalsprincipen 

Vid en övergång till avtalsprincipen för köp av lösöre föreslås i Lösöreköpskommitténs utredning 

att ett individualiseringskrav bör uppställas. För sådan egendom som inte redan vid köpet är indi-

vidualiserat, bör det enligt kommittén räcka med att säljaren vidtar nödvändiga åtgärder härför.145 

Även om det inte anses nödvändigt att uppställa särskilda formkrav vad gäller individualiserings-

åtgärderna, ska vidtagandet av desamma manifesteras utåt. Åtgärderna ska även vidtas enligt vad 

som är brukligt i den specifika branschen.  Kommittén anger i utredningen att det föreligger en 

fara med att en säljare inför ett förestående obestånd, falskeligen individualiserar viss egendom 

för att undandra den från sina utmätnings- och konkursborgenärer.146  

 

Jag vill inledningsvis nämna något om det krav på publicitet som föreslås gälla vid lösöreköps-

överlåtelser. Eftersom tanken bakom publicitet har motiverats av att borgenärsbedrägliga transakt-

ioner anses förhindras när överlåtelser tydligt manifesteras för omgivningen, torde samma synsätt 

speglas i det framlagda kravet på individualisering av köpt lösöre vid en övergång till avtalsprin-

cipen. Som i uppsatsens utredande del dock nämnts, har publicitetkravet skapat en del förvirring 

                                            
143 Se avsnitt 3.4. 
144 Se avsnitt 3.5.1. 
145 Se avsnitt 3.4. 
146 Se avsnitt 3.4. 
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avseende vad som ska omfattas av publicitet, när publicitet ska ske och för vem det ska fram-

träda.147 Samma frågor torde uppkomma vid krav på individualisering vid en övergång till en av-

talsprincip. Om det enligt kommittén inte anses vara av vikt att specificera hur ett publicitetskrav 

bör vara beskaffat, kan frågan vidare ställas vari skillnaden ligger för borgenärskollektivet vid en 

övergång till avtalsprincipen sett ur förvarande perspektiv. Är det enklare för en borgenärsbedra-

gande överlåtare att falskeligen manifestera en transaktion genom tradition eller genom individu-

alisering? Enligt de krav som numera framhålls för borgenärsskydd enligt traditionsprincipen, 

torde en överlåtare åtminstone i någon mån behöva avhända sig rådigheten över den överlåtna 

egendomen,148 medan överlåtaren vid avtalsprincipens tillämpning fortsatt skulle tillåtas ha åt-

komst till egendomen i fråga. Det är tänkbart att det nu nämnda indikerar att en mindre insats 

skulle krävas från överlåtarens sida vad gäller individualiseringsåtgärder än den insats som skulle 

krävas för tillgodoseendet av de krav som vid traditionsprincipens nuvarande tillämpning uppställs 

för erhållandet av sakrättsligt skydd.  I sammanhanget bör dock nämnas att publicitet för närva-

rande inte torde vara av central betydelse i borgenärsskyddsfrågor. Det kan då ifrågasättas om 

kravet på publicitet kommer att bli mer betydelsefullt vid en övergång till avtalsprincipen. Baserat 

på kommitténs framhållna förslag om att vidtagna individualiseringsåtgärder ska manifesteras utåt, 

skulle det kunna tänkas bli fallet.        

 

5.2.3! Påverkan på företagshypotek som säkerhetsform 

Som redogjorts för i den historiska bakgrunden har det tidigare ansetts vara förenat med svårig-

heter att bedöma en gäldenärs kreditvärdighet vid frånvaro av krav på tradition av såld egendom.149 

Numera finns dock som bekant företagshypotek som säkerhetsform, där den som upplåtit före-

tagshypotek i sin verksamhet, fortsättningsvis tillåts nyttja den lösa egendom som omfattats av det 

upplåtna säkerhetsunderlaget. Därmed torde en potentiell kreditgivare inte kunna basera sin kre-

ditbedömning på sådan egendom som finns i en gäldenärs besittning. Lösöreköpskommittén anger 

att det förvisso föreligger en potentiell risk för att hypoteksunderlaget minskar snabbare vid en 

övergång till avtalsprincipen, men anger därvidlag att det enbart rör sig om en mindre tidsförskjut-

ning som inte torde påverka en gäldenärs möjlighet att uppbära kredit genom företagshypotek.150 

Vidare anger kommittén att det vid en övergång till avtalsprincipen kan vara förbundet med en 

risk att gäldenärer vid en förestående obeståndssituation vidtar omfattande försäljning av sådan 

                                            
147 Se avsnitt 3.4. 
148 Se närmare härom nedan i avsnitt 5.3. 
149 Se avsnitt 2.1. 
150 Se avsnitt 3.4. 
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egendom som omfattas av hypoteksunderlaget.151 Kommittén tillmäter dock som nämnt denna risk 

ingen större betydelse.  

 

Enligt min bedömning har de reella riskerna i de ovan anförda hänseendena inte på ett tillfredstäl-

lande sätt problematiserats. Eftersom företagshypoteksunderlag inte omfattar erlagd betalning, 

torde borgenärer med säkerhet i form av företagshypotek enligt ovan anfört, kunna påverkas ne-

gativt av att egendom, tillhörande hypoteksunderlaget, vid ett tidigare tillfälle minskar än vad som 

är fallet vid tillämpandet av traditionsprincipen. Förhållandet att en gäldenär plötsligt och under 

abnorma omständigheter skulle välja att sälja av sådan egendom som ingår i hypoteksunderlaget, 

skulle vid en konkurs förvisso enligt min bedömning möjligen kunna angripas via återvinnings-

regler i konkurslagstiftningen. Denna möjlighet skulle även kunna förklara varför kommittén valt 

att avstå från en närmare granskning av problemets dimension. Det nu sagda kompenserar dock 

ingalunda enligt min mening för det torftiga bedömningsunderlag som kommittén lagt fram i fö-

revarande fråga. En aspekt som skulle kunna vara av relevans att beakta är huruvida och i vilken 

omfattning någon som befinner sig i en ekonomisk knipa skulle kunna tänkas företa bedrägliga 

transaktioner för att i desperation söka rädda situationen.  Om granskningen av sådana beteendea-

spekter visar sig vara av relevans i frågan, bör de enligt mig även beaktas i utredningen eftersom 

de kan tänkas inverka på bedömningen av nu beskriven risk.  

    

5.2.4! Gränsöverskridande handel 

Enligt Lösöreköpskommittén kommer företag i Sverige att gynnas av en övergång till avtalsprin-

cipen eftersom handelspartners i andra länder enligt den framlagda utredningen ofta tillämpar en 

avtalsprincip och det vid en svensk tillämpning av traditionsprincipen kan innebära en avhållande 

effekt för utländska aktörer att handla med svenskbelägna bolag.152 Om så vore fallet och vi i 

Sverige övergår till en avtalsprincip, kan borgenärskollektivet visserligen indirekt gynnas i och 

med att gäldenärens fortlevnadsmöjligheter kan öka och således dennes möjligheter att betala sina 

fordringsägare. Däremot kan det mig veterligen ifrågasättas huruvida en övergång till avtalsprin-

cipen över huvud taget kan innebära en förändring som ovan beskriven. Inom internationell handel 

behöver parter ändå beakta skillnader mellan inhemsk och utländsk rätt och eventuella risker som 

anses förenade därmed. I brist på framtagen empiri i frågan blir en eventuell effekt av en övergång 

                                            
151 Se avsnitt 3.4. 
152 Se avsnitt 3.4. 
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till avtalsprincipen, vad gäller svensk handel i ett globalt perspektiv, en ren gissning. Taget i be-

aktande att svensk rätt under en beaktansvärd tidsperiod redan tillämpat traditionsprincipen, ställer 

jag mig frågande till huruvida inte våra handelspartners redan anpassat sig till rådande rättsläge.  

 

5.2.5! Jämförelse med lagstiftning i vissa nordiska länder 

Vid en jämförelse med vad som är gällande rätt i våra nordiska grannländer153 vad gäller tilläm-

pandet av traditions- eller avtalsprincipen, bör följande enligt min mening påpekas. Kommittéut-

redningen anger inledningsvis att våra nordiska grannar aldrig anammade traditionsprincipen så 

som vi i Sverige gjort. Kommittén anger därvidlag att den varit i kontakt med en del utländska 

konkursförvaltare och motsvarighet till svenska KFM i samband med sitt utredningsarbete. Häri-

genom har det enligt kommittén framkommit att det i övriga nordiska länder inte anses vara förenat 

med några större problem att tillämpa en avtalsprincip.154  

 

Till att börja med ställer jag mig frågande till i vilken omfattning de utländska konkursförval-

tarna/kronofogdarna blivit tillfrågade.155 Empirin i den aspekten torde enligt min mening i stor 

utsträckning inverkar på påståendets övertygande effekt. Vidare kan det vara förenat med beak-

tansvärda skillnader att från ett system övergå till ett annat än om ett och samma system genom-

gående tillämpats. Det går därför enligt mig inte att dra slutsatsen att en generell övergång till 

avtalsprincipen i Sverige torde vara problemfri. Sverige har tillämpat traditionsprincipen åt-

minstone sedan början av 1900-talet156 och jämförelsen baseras som bekant på hur avtalsprincipen 

fungerar i länder där den alltid har tillämpats. 

 

Dessutom bör i det här sammanhanget uppmärksammas att Norge anses tillämpa något som i grun-

den kan betraktas som en avtalsprincip. Jag anser dock att det är lika möjligt, om inte också mer 

troligt, att argumentera för att Norge tillämpar en modifierad traditionsprincip.157 Även den om-

ständigheten att det i DCFR föreslås en tillämpning av en traditionsprincip,158 kan vara av intresse 

att i sammanhanget uppmärksamma. Något som dock kommittén inte närmare berör i sin utred-

ning.    

                                            
153 Se avsnitt 4. 
154 Se avsnitt 4.3. samt 4.4. 
155 Översiktligt angivande av utländska advokatbyråer m.fl. som kommittén varit i kontakt med anges visserligen på 
s. 33 i utredningen, dock utan närmare precisering utav omfattningen av denna kommunikation.  
156 Se avsnitt 2.2. 
157 Se avsnitt 4.4. 
158 Se avsnitt 3.4. 
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5.2.6! Samhällsekonomisk aspekt 

En förskottsbetalande köpare som inte erhåller borgenärsskydd för sitt köp behöver som nämnt 

enligt gällande rätt konkurrera med övriga borgenärer för betalning för sin fordran. Ett alternativ 

skulle kunna vara att köparen i fråga vid säljarens konkurs väljer att köpa loss egendomen från 

konkursboet. Detta förfarande kräver att köparen är beredd på att erlägga viss andel av beloppet 

dubbelt. För egendom som tillverkas från grunden kan förskottsbetalningar ses som en köpares 

bidrag till egendomens tillverkande. Betalning lär ske i takt med att upparbetningskostnaderna 

stiger.  

 

I den bemärkelsen torde en köpare drabbas hårdare ju längre in i tillverkningsfasen säljarens obe-

stånd utbryter. En köpare skulle enligt min mening därmed kunna vara mindre benägen att betala 

samma belopp två gånger för att köpa loss egendomen i fråga. I en sådan situation återstår det för 

konkursboet att söka sälja egendomen i fråga till annan part. Specialbeställda varor torde i långt 

gångna tillverkningsskeden dock troligen vara svåra att sälja till annan och till en förmånlig köpe-

skilling. I den bemärkelsen skulle borgenärskollektivet kunna påverkas negativt. Skillnaden vid 

en övergång till avtalsprincipen skulle därmed kunna innebära att en köpare istället för att behöva 

betala ett redan erlagt förskott i dubbla omgångar med förhoppning om att få utdelning för sin 

fordran på det ursprungligt betalda beloppet, enbart behöver fullfölja den återstående betalningen 

för varan, enligt en redan avtalad och troligen förmånligare köpeskilling.  Sett ur den aspekten 

torde borgenärskollektivet gynnas av en övergång till avtalsprincipen.  

 

Vid jämförelsen med de nordiska länderna som tillämpar en avtalsprincip, har det dock framkom-

mit att KFM och konkursförvaltare i osäkra situationer stundtals behöver sälja egendom med för-

behåll för tredje mans rätt. En sådan försäljning brukar då ofta medföra en lägre köpeskilling.159 

Om Sverige får vidkännas samma problem vid en övergång till avtalsprincipen, är den omständig-

heten något som talar emot att en övergång skulle medföra en förbättrad position för borgenärs-

kollektivet i nu granskat hänseende. 

 

                                            
159 Se avsnitt 4.4. 
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5.2.7! Möjlig omfattning av konsekvenser  

vid borgenärsbedrägliga transaktioner 

I den utredning som Lösöreköpskommittén lagt fram, nämns att värdepapper är ett av de förmö-

genhetsobjekt som ligger i riskzonen för att bli föremål för borgenärsbedrägliga transaktioner.160 

Utredningen föreslår som bekant inte en ändring av traditionskravet för löpande skuldebrev då det 

bl.a. inte anses motiverat för en förvärvare att kvarlämna ett förvärvat skuldebrev hos överlåtaren, 

något som däremot torde vara motiverat vad gäller övrigt lösöre.161 Även om så vore fallet, anser 

jag det vara av intresse att en övergång till avtalsprincipen enbart sker partiellt. Om upprätthållan-

det av ett strikt krav på tradition i flera sammanhang ansetts vara för vittgående och förenat med 

risk för en negativ effekt på handeln, ställer jag mig frågande till varför samma motivering inte är 

applicerbar även vad gäller överlåtelser av löpande skuldebrev.162 Ska utredningsförslaget tolkas 

som att traditionsprincipen är förlegad och bör ändras eftersom den tillkom under en period då 

varken kredit- eller utsökningsväsendet var så utvecklat som det för närvarande anses vara och 

traditionskravet därmed inte längre är nödvändigt att upprätthålla? Eller ska förslaget tolkas som 

att ett traditionskrav faktiskt motverkar borgenärsbedrägliga transaktioner och därmed bör kvar-

stå? Om det sistnämnda är fallet kan det ifrågasättas varför en köpare ska tillerkännas bättre rätt, i 

form av separationsrätt, jämfört med övriga borgenärer till gäldenären. Vad än vore fallet, kan 

konstateras att värdepapper idag tillhör ett av de förmögenhetsobjekt som i flesta fall torde bli 

föremål för skentransaktioner och då det för överlåtelser med värdepapper inte har föreslagits en 

övergång till avtalsprincipen, torde en övergång i den bemärkelsen inte innebära någon ändring av 

borgenärernas situation.   

 

Något som utpekats som en nackdel med traditionsprincipen är de transaktionskostnader som dess 

upprätthållande anses vara förenat med.163 Omfattningen av dessa transaktionskostnader anges 

dock inte närmare i Lösöreköpskommitténs utredning. Denna omständighet, tillsammans med den 

att färre antal registreringar enligt LkL:s bestämmelser numera vidtas,164 får mig att fundera över 

huruvida transaktionskostnaderna faktisk har en märkbar inverkan på parternas vilja att handla 

                                            
160 Se avsnitt 3.4. 
161 Se avsnitt 3.4. 
162 Argumentationen är i detta sammanhang ämnad att hållas på en generell nivå vad gäller hur en partiell övergång 
till avtalsprincipen kan tolkas och distinktioner mellan olika typer av lösören har därmed inte närmare granskats. 
Nämnas kan dock att ett löpande skuldebrev, till skillnad från annat lösöre som exempelvis en tavla, är bärare av och 
bevis om en fordran.  
163 Se avsnitt 3.4. 
164 Se avsnitt 3.4. 
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med varandra. Kanske indikerar det nu nämnda att parter anser att risken för att borgenärsskydd i 

visst fall inte erhålls, är en omständighet som är hanterbar. Det kanske bättre lönar sig för en för-

värvare att riskera att vid något tillfälle ej få full betalning för sin fordran vid överlåtarens obe-

stånd, för att å andra sidan slippa att vid varje transaktion vidkännas kostnader för vidtagandet av 

de åtgärder som är nödvändiga för erhållande av borgenärsskydd. Möjligen är det sjunkande anta-

let lösöreköpsregistreringar istället ett tecken på att parter väljer att hantera nu nämnd risk med 

alternativa metoder, genom att exempelvis använda bankgarantier som säkerhet för erlagda för-

skottsbetalningar. Trots att kostnader för sådana säkerheter förvisso också är att betrakta som 

transaktionskostnader, skulle nu beskrivet läge ändock anses visa på att gällande ordning är han-

terbar och att den beskrivna risken anses vara en risk som vilken annan som behöver beaktas vid 

ett förestående avtalsslut.  

 

Även om det skildrade möjligen skulle kunna indikera att ett tillämpande av traditionsprincipen 

sett ur förevarande perspektiv inte är ett problem i praktiken, kan det enligt min mening ändå vara 

av betydelse för den framtida rättsutvecklingen att ställning tas till huruvida traditionsprincipens 

tillämpande är försvarbar, sett till det syfte det är tänkt att tjäna. Om syftet inte upprätthålls bör en 

övergång till avtalsprincipen beaktas, oaktat att transaktionskostnader möjligen är hanterbara med 

nuvarande rättsordning. Jag förespråkar att det till en början bör klarläggas om det önskvärda med 

och syftet bakom traditionsprincipen varit och fortfarande är ett förhindrande av borgenärsbedräg-

liga transaktioner eller om andra överordnade syften istället är av avgörande betydelse i samman-

hanget.165 Efter ett sådant klarläggande bör sedan ställning tas till huruvida den ena eller den andra 

principen uppfyller det tänka syftet. Fokus bör enligt mig inte ligga på granskningen av andra 

omständigheter, såsom frågor rörande transaktionskostnader, vilka förvisso kan vara av intresse 

men lätt betar fokus från det som bör vara av övergripande intresse. Att tydligt kunna argumentera 

för det önskvärda syftet och varför traditions- eller avtalsprincipen bättre skulle tjäna till att uppnå 

det syftet, torde även inverka på förutsebarheten och tilltron till rättstillämpningen, vilket slutligen 

bör vara av nytta för samtligt inblandade parter.  

 

En förklaring till Lösöreköpskommitténs valda argumentationslinje torde dock vara de premisser 

deras arbete givits genom det bakomliggande kommittédirektivet.166 Nu nämnt direktiv synes utgå 

från att borgenärsbedrägliga handlingar försvåras genom traditionsprincipen och att det för en 

                                            
165 Se avsnitt 3.4. 
166 Se avsnitt 1.1. 
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övergång till avtalsprincipen bör finnas påtagliga samhällsekonomiska fördelar. Det är således inte 

särskilt förvånande att kommittén granskat specifika omständigheter. Samhällsekonomiska argu-

ment synes på sistone även kommit att vara av stor relevans i borgenärsskyddsfrågor,167 vilket 

sannolikt färgat de av kommittén valda argumenten.  

 

Frånsett det nu beskrivna anser jag dock att utgångspunkten för arbetet inte i tillräcklig grad ny-

anserats då det inte beaktats att det kan ifrågasättas huruvida traditionsprincipen faktiskt stävjar 

borgenärsbedrägliga transaktioner.168  

 

5.3!Traditionsprincipens krav för  

erhållande av sakrättsligt skydd 

5.3.1! Traditionskravets förändrade innebörd  

Genom praxis går det att utläsa att det för traditionsprincipens fullbordan tidigare krävdes faktisk 

besittningsövergång från överlåtare till förvärvare. Första avgörandet där ett klart traditionskrav 

för omsättningsköp slogs fast, var som bekant NJA 1925 s. 130.169 HD angav i sina domskäl att 

förvärvet inte var sakrättsligt skyddat, eftersom den överlåtna egendomen varken traderats eller 

registrerats enligt bestämmelser i LkL. Eftersom syftet med traditionsprincipen ansetts vara att 

förhindra borgenärsbedrägerier, lades enligt min bedömning allra mest fokus på upprätthållandet 

av just det syftet. Därefter synes kravet på tradition antagit en annan utformning, då HD i NJA 

1975 s. 638 (”Husvagnsfallet”) visserligen tog fasta på att tradition krävs, men vidare granskade 

om en parts förfogandemöjlighet eller förfoganderätt skulle vara avgörande vid bedömningen av 

huruvida ett sakrättsligt skyddat förvärv låg för handen.170 HD gav senare i NJA 1997 s. 660 

(”Flytdockan”) uttryck för ett faktiskt krav på besittningsövergång, men redan året därpå i NJA 

1998 s. 379 (”Maskinerna”) fäste HD istället vikt vid rådighetsavskärandet som den väsentliga 

omständigheten för erhållandet av sakrättsligt skydd.171 I NJA 1998 s. 545 (”Segelbåtsfallet”) 

angav HD i sina domskäl att risken för borgenärsbedrägerier inte bör överdrivas och tillerkände 

sakrättsligt skydd för en överlåtelse av andelar i en segelbåt, baserat på avtalet ensamt och således 

utan krav på tradition av de överlåtna andelarna.172   

                                            
167 Se avsnitt 3.3.4 samt 3.4. 
168 Se avsnitt 3.4 samt 5.4.1. 
169 Se avsnitt 2.2. 
170 Se avsnitt 3.3.2. 
171 Se avsnitt 3.3.3. 
172 Se avsnitt 3.2.3. 
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I fall där överlåtare/panträttsupplåtare och förvärvare/panträttshavare representerats av samma 

subjekt, som i NJA 2000 s. 88 (”Företagshypoteksfallet”),173 NJA 2007 s. 413 (”Inkråmsfallet”) 

samt NJA 2008 s. 684 (”Sannäs räkor”), har HD uttalat174 att det visserligen är förenat med svå-

righeter att utåt sett utröna huruvida en överlåtelse eller pantsättning har skett, men att det anses 

medföra svårigheter att kräva att dessa transaktioner tydligt manifesteras utåt.175 Dessutom har HD 

på senare tid understrukit att uppriktigt menade närståendetransaktioner inte bör motverkas och 

domstolen verkar alltmer tagit fasta på kommersiella skyddsvärden och den önskvärda möjligheten 

att upprätthålla ett fungerande handelsliv.176  

 

Den samlade granskningen av praxis inom området ger enligt min bedömning uttryck för en redan 

befintlig uppluckring av traditionsprincipens ursprungliga utformning. Att tala om en övergång 

till avtalsprincipen torde därmed inte utgöra ett lika stort steg som det vid en första anblick kan 

tyckas. Sett ur borgenärskollektivets perspektiv torde därmed, enligt min bedömning, en övergång 

till avtalsprincipen inte innebära någon större ändring. Traditionsprincipen torde numera enligt 

praxis på området, inte kräva en faktisk besittningsövergång utan HD verkar istället ta flertalet 

andra omständigheter i beaktande vid utformningen av sina domskäl. Dessutom förefaller det som 

om domstolen anpassar traditionsprincipen efter önskat utfall i respektive avgörande, för att som 

nämnt bl.a. möjliggöra en fungerande handel och transaktioner som annars inte skulle vara ge-

nomförbara.  Jag instämmer med uttalanden om att det för närvarande anses vara oklart vilka krav 

som faktiskt uppställs för erhållandet av sakrättsligt skydd vid överlåtelser av lösören.177 En sådan 

avsaknad av förutsebarhet kan medföra en osäkerhet för de involverade parterna. Om en övergång 

till avtalsprincipen således kan bidra till att bringa klarhet i rättsläget, kan det i sig tjäna ett syfte.  

 

Enligt mig är vidare ett av de domskäl som framförts i nyss nämnda avgöranden av intresse i 

sammanhanget. Som tidigare nämnts ansåg HD i de återgivna avgörandena från åren 2007 (”In-

kråmsfallet”) och 2008 (”Sannäs räkor”), att en förvärvare kan erhålla sakrättsligt skydd även om 

en överlåtare och en förvärvare representeras av samma subjekt, eftersom representanten efter 

                                            
173 Jfr domskälen och utfallet i det tidigare avgörandet NJA 1972 s. 246.  
174 Uttalande i NJA 2007 s. 413. 
175 Se avsnitt 3.3.4. 
176 Se avsnitt 3.3.4. 
177 Se avsnitt 3.3.4. 
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överlåtelseavtalets ingående behöver iaktta förvärvarens intressen.178 Vid beskrivningen av gäl-

lande norsk rätt inom förevarande rättsområde, har det nämnts hur Norge tillämpar en traditions-

princip med möjlighet till modifikation genom den s.k. intresseläran.179 Det är enligt den läran 

möjligt att lämna kvar köpt egendom hos en säljare om det sker i köparens intresse. Även om det 

i de ovan två nämnda avgörandena från 2000-talet inte handlar om varor som faktiskt lämnats kvar 

i säljarens besittning, har HD ändå ansett att överlåtaren avskurits rådighet och således sakrättsligt 

skydd uppkommit eftersom förvärvarens intresse behövt tillvaratas.180 Jag ställer mig därmed även 

i detta avseende frågande till huruvida det är möjligt att tala om en övergång från den ena till den 

andra principen eftersom principen redan i nuläget förefaller modifierad i en inte obetydlig om-

fattning. Oaktat vilka termer vi i dagsläget väljer när vi rubricerar gällande svensk rätt, torde vi 

redan, sett utifrån hur traditionsprincipen faktiskt tolkas och tillämpas, befinna oss i ett gränsland 

mellan ett strängt upprätthållande av traditionskravet och en strävan efter att anpassa traditions-

principen i en mer köparvänlig riktning. En övergång till avtalsprincipen torde därmed även sett 

ur den aspekten, inte innebära någon omvälvande ändring för borgenärskollektivet.   

 

5.3.2! Betalnings-, mottagande- och förfogandelegitimation 

I uppsatsens utredande del framhålls att traditionsprincipens krav på faktisk besittningsövergång 

genom åren tonats ner till förmån för en större fokus på frågan huruvida överlåtaren avskurits 

rådighet från det överlåtna objektet.181 Numera torde således rådighet vara av central betydelse vid 

granskningar av borgenärsskyddsfrågor. Begreppet rådighet och dess närmare innebörd anses 

kunna skildras på olika vis.182 Det kan vara fråga om överlåtarens fortsatta möjlighet att efter över-

låtelsen bruka ifrågavarande egendom. Rådigheten avskärs genom att ett sådant brukande förhind-

ras. Det kan vidare vara frågan om en överlåtares fortsatta möjlighet att för överlåtna fordringar 

mottaga betalning från gäldenären. För att traditionskravet ska anses tillgodosett i sådana fall krävs 

att överlåtaren avskärs från den s.k. betalningslegitimationen. Om det överlåtna objektet befinner 

sig hos en tredje man, krävs för borgenärsskydd att överlåtaren efter överlåtelsen ska vara avskuren 

från möjligheten att uthämta objektet. Annorlunda uttryckt ska den s.k. mottagandelegitimationen 

vara avskuren. Slutligen kan nämnas förfogandelegitimationen, vars avskärande har ansetts vara 

                                            
178 Se avsnitt 3.3.4. 
179 Se avsnitt 4.4. 
180 Se avsnitt 3.3.4. 
181 Se avsnitt 3.3. 
182 Se avsnitt 3.4. 
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av betydelse för omsättningsskyddet. Förhållandet har således beskrivits som att det för borge-

närsskyddsfrågor numera främst är av relevans att se till de tre förstnämnda beskrivningarna av 

rådighetsbegreppet.183 

 

Synen på rådighetens relevans för borgenärsskyddet har som nämnts först tagits fasta på under 

senare år. I de beskrivna rättsfallen har dock uppdelningen av begreppet rådighet återspeglats på 

olika sätt.184 I NJA 1956 s. 485 (”Silofallet”) tillerkändes en pantsättning sakrättsligt skydd även 

om panträttsupplåtaren hade möjlighet att förfoga över det pantsatta spannmålet och ett fullt rå-

dighetsavskärande således inte förelåg.185 HD ansåg att eftersom ett sådant förfogande skulle in-

nebära vidtagande av allt för omständliga åtgärder, skulle panträttsupplåtaren anses vara avskuren 

möjlighet att vidare förfoga över spannmålet.  Panträttshavaren hade även en egen möjlighet att 

förfoga över spannmålet och de nämnda omständigheterna sammantaget innebar att sakrättsligt 

skydd för pantsättningen uppnåtts.186     

 

I NJA 1949 s. 164 (överlåtelse av en båt) ansågs denuntiationen till tredje man inte tillgodose 

kravet på sakrättsskydd, eftersom överlåtaren efter underrättelsen fortfarande ansågs inneha en 

självständig rätt och möjlighet att vidare förfoga över den överlåtna båten. Överlåtarens rådighet 

ansågs därmed inte i tillräcklig grad avskuren.187 I NJA 1995 s. 367 (”Investorleasingfallet”) ansåg 

HD att omständigheterna inte var att jämställa med de i 1949 års avgörande, eftersom överlåtaren 

i förstnämnt mål hade rätt att återfå leasingobjekten enbart som företrädare för förvärvaren. HD 

angav vidare att den denuntiation som i målet företagits överflyttade överlåtarens möjlighet att på 

nytt förfoga över objektet, på förvärvaren. Vad gäller överlåtarens möjlighet att för förvärvarens 

räkning uppbära betalning, ansåg HD att denuntiationen till leasinggäldenärerna medfört att det 

stått klart att förvärvaren varaktigt haft möjlighet att med omedelbar verkan återkalla uppdraget 

och dirigera om betalningarna till sig själv. Att överlåtaren utåt sett kunde anses inneha viss rådig-

het från den tidpunkt denne mottagit betalning tills dess att medlen överförts till förvärvaren, an-

sågs vara av underordnad betydelse.188  

 

                                            
183 Se avsnitt 3.4. 
184 Se avsnitt 3.3. 
185 Se avsnitt 3.3.2. 
186 Se avsnitt 3.3.2. 
187 Se avsnitt 3.3.2. 
188 Se avsnitt 3.3.3. 
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I NJA 1986 s. 409 (”Vapenfallet”) ansågs som bekant pantsättningen av jaktvapen inte sakrättsligt 

skyddad, eftersom pantsättaren kunnat förfoga över vapnen i samma utsträckning som före pant-

sättningen.189 En godtagbar besittningsförändring hade således inte kommit till stånd. I mål NJA 

1996 s. 52 (förvaring av pantsatta skuldebrev i en banks öppna depå) fastslogs, med hänvisning 

till dåtida aktuell doktrin, att det för bedömningen av om en panthavare fått pantobjektet i sin 

besittning och således erhållit sakrättsligt skydd för detsamma, var av central betydelse huruvida 

överlåtaren avskurits från sin förfogandemöjlighet och förfoganderätt. Det som nämndes angående 

tidigare syn på sakrättsskydd vad gäller krav på att pantsättningen skulle vara synlig utåt sett och 

att panthavaren skulle inneha en självständig förfogandemöjlighet, ansågs därmed vid tid för av-

görandet inte längre vara utslagsgivande faktorer.190 

 

Även om HD i nyss nämnt fall sett till rådighetsavskärandet som centralt vid frågan om sakrättsligt 

skydd uppkommit, lade den som bekant i NJA 1997 s. 660 (”Flytdockan”) åter tyngdpunkt på 

frågan huruvida en faktisk besittningsövergång skett. Året därpå i NJA 1998 s. 379 (”Maskinerna”) 

synes rådigheten igen varit av avgörande betydelse. 191 Rådighetsavskärandet var också ledande 

för HD:s bedömning i NJA 2000 s. 88 (”Företagshypoteksfallet”), där en panträttsupplåtelse av ett 

företagshypoteksbrev ansågs sakrättsligt skyddad, trots att brevet inte traderats i egentlig me-

ning.192  

 

I NJA 2007 s. 413 (”Inkråmsfallet”) och NJA 2008 s. 684 (”Sannäs räkor”) tycks HD tagit fasta 

på de sammantagna omständigheterna och frågan i vems intresse överlåtelserna vidtagits.193 HD 

angav i förstnämnda fall att rådighet i tidigare avgöranden varit av betydelse trots att det inte står 

klart om det är överlåtarens eller förvärvarens egna möjligheter att tillgodogöra sig den överlåtna 

egendomen, eller om parterna möjlighet att vidare förfoga över egendomen genom exempelvis 

försäljning därmed avses. HD hänvisade i fallet vidare till att den i avgörandet från år 2000 god-

tagit panträtt som ett bolag upplåtit till förmån för ett av bolagets företrädare. Rådighetsavskäran-

det skulle trots nämnd konstellation anses tillgodosett, om panten tagits emot av panträttshavaren 

i dennes egenskap av fordringsägare till bolaget och ej i dennes egenskap av bolagsföreträdare. I 

2008 års avgörande tillerkändes som bekant överlåtelsen i målet sakrättsligt skydd på basis av de 

                                            
189 Se avsnitt 3.3.2. 
190 Se avsnitt 3.3.3. 
191 Se avsnitt 3.3.3. 
192 Se avsnitt 3.3.4. 
193 Se avsnitt 3.3.4. 
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domskäl som anförts i 2007 års rättsfall. I ett tillägg till avgörandet uttalades att förfogandelegiti-

mation och publicitet bör vara av underordnad betydelse vid bestämmandet av om borgenärsskydd 

uppkommit. I NJA 2010 s. 154 (”Motorcykelfallet”) angav HD att det för sakrättsligt skydd krävs 

tradition eller registrering enligt LkL.194 Domstolen angav visserligen att den i tidigare avgöranden 

tillerkänt sakrättsligt skydd trots frånvaron av nu nämnda kriterium, om överlåtaren avskurits från 

sin förfogandemöjlighet. I fallet synes domstolen åter fäst vikt vid förfogandemöjligheten vid 

granskningen av borgenärsskyddet. 

 

Det torde inte krävas en särskilt uppmärksam läsare för att inse att rättsläget, vad gäller den när-

mare innebörd av gällande krav för uppnående av sakrättsligt skydd, är synnerligen oklart. Ämnet 

bokstavligen florerar av diverse undersökningar, teorier och analyser. Vikt synes i flertalet avgö-

randen ha fästs vid frågan huruvida överlåtaren avskurits från sin förfogandemöjlighet. Även om 

möjligheten att efter en överlåtelse fortsatt förfoga över såld egendom synes omfatta överlåtarens 

möjlighet att dubbelöverlåta egendomen, fortsätter domstolarna att argumentera kring just förfo-

gandelegitimationen som avgörande för borgenärsskyddet. En närmare beskrivning av vad som 

menas med förfogandemöjlighet framhålls i majoriteten av fallen inte. Trots att HD i 2008 års 

avgörande angivit att en överlåtares möjlighet att genomföra en dubbelöverlåtelse inte bör inverka 

på borgenärsskyddet, har domstolen dock återigen i 2010 års fall talat i termer om förfogandemöj-

lighet vid granskningen av borgenärsskyddsfrågan. Oklarhet råder otvivelaktigt i frågan och en 

konsekvent användning av termerna skulle enligt mig åtminstone kunna vara början på ett försök 

till att bringa klarhet i frågan. Bortsett från 2010 års avgörande, anser jag dock att högsta instans 

uttalanden i senare års avgöranden och dess hänvisningar till doktrin i frågan talar emot att tillmäta 

förfogandemöjligheten relevans vid bedömningen av borgenärsskyddsfrågor.   

 

En annan terminologi som sporadiskt nyttjats i högsta instans domskäl, är förfoganderätten och 

förfogandemöjligheten. Dessa uttryck framkommer bl.a. i 1949 års (överlåtelse av en båt), 1975 

års (”Husvagnsfallet”) samt 1996 års (förvaring av pantsatta skuldebrev i en banks öppna depå) 

avgöranden.195 Frågan som jag ställer mig i sammanhanget är vilken skillnad som kan tydas mellan 

de båda begreppen. Förfoganderätten torde enligt nämnda avgöranden syfta på det obligations-

rättsliga förhållandet, medan förfogandemöjligheten torde avse det sakrättsliga. I svensk rätt ska 

                                            
194 Se avsnitt 3.3.4. 
195 Se avsnitt 3.3.2. samt 3.3.3. 
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som bekant borgenärsskyddet prövas fristående från det bakomliggande obligationsrättsliga för-

hållandet.196 Det förefaller mig därmed tämligen oklart att då blanda in förfoganderätten i spörsmål 

rörande borgenärskyddet. Återigen blir därmed traditionskravsbegreppet svårbegripligt, vilket en-

ligt mig betager allmänheten dess möjlighet att agera efter tydliga riktlinjer som domstolarna för-

väntas tillhandahålla.    

 

En annan aspekt som jag finner av intresse i sammanhanget är vilka skillnader mellan förfogande-

möjligheten och förfoganderätten som skulle kunna framhållas vid en övergång till avtalsprinci-

pen. Vid en sådan övergång kommer som bekant borgenärsskyddet att uppkomma i och med det 

obligationsrättsligt giltiga avtalet. Det förefaller mig således som att de båda begreppen kommer 

att betraktas som synonyma med varandra. Även om granskningen av begreppens inbördes förhål-

lande inte varit något vanligt återkommande sett till samtliga återgivna fall, kanske diskussionen 

om begreppens betydelse i borgenärsskyddsfrågor helt upphör vid en övergång till avtalsprincipen. 

Däremot skulle det även kunna tänkas att just förfoganderätten ordentligt uppmärksammas vid en 

sådan övergång, eftersom traditionsprincipens krav då inte längre kommer att vara tillämpbar och 

en granskning av det obligationsrättsliga förhållandet således kommer vara det enda som KFM 

och konkursförvaltare kommer att kunna gripa tillbaka på vid tredje mäns äganderättsanspråk.  

 

5.4!Utsökningsrättsliga presumtionsreglers  

förhållande till traditions- och avtalsprincipen 

5.4.1! Krav för brytande av presumtionen i 4:18 UB  

Som tidigare redogjorts för, anses presumtionsregeln stadgad i 4:18 UB kunna bli av större bety-

delse vid en övergång från traditions- till avtalsprincipen.197 I dagsläget kan tredje mäns anspråk 

om äganderätt till viss egendom som inte traderats, avfärdas med hänvisning till den i svensk rätt 

rådande traditionsprincipen. Vid en övergång till avtalsprincipen kommer KFM och konkursför-

valtare i större utsträckning behöva stödja sig mot de nämnda presumtionsreglerna.198 Som dock 

framgått av de i sammanhanget relevanta avgörandena torde dock relativt höga krav ställas på 

presumtionens brytande.199 I NJA 1983 s. 553 (gällande tavlor) ansåg HD som bekant visserligen 

att den tredje mannen styrkt att han i kommission sålde de tavlor som det i målet var fråga om. 

                                            
196 Se avsnitt 1.1. 
197 Se avsnitt 3.5.3. 
198 Se avsnitt 3.5.3. 
199 Se avsnitt 3.5.3. 
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Däremot ansågs presumtionen, att gäldenären ägde tavlorna, inte bruten eftersom det inte var styrkt 

att tredje man ägde bättre rätt till tavlorna. Vidare i NJA 1984 s. 375 (gällande en fritidsbåt) lyck-

ades visserligen tredje man bryta äganderättspresumtionen, men det synes som om denne i sam-

band därmed nödgades frambringa omfattande underlag. I NJA 1985 s. 320 (gällande en lastbil) 

angav HD visserligen att det fanns utrymme för osäkerhet vad gäller det verkliga förhållandet, 

men valde att lämna tredje mans besvär utan bifall. HD ansåg i avgörandet NJA 1999 s. 594 (gäl-

lande en bil) återigen att äganderättspresumtionen enligt 4:18 UB var bruten. Domstolen angav 

som bekant att tillräckligt underlag i målet frambringats och att gäldenären inte kunde anses vara 

bilens ägare enbart p.g.a. att denne företrätt bolaget, tillika den tredje mannen. Det nu sistnämnda 

domskälet skulle enligt mig möjligen kunna hänföras till den välvilja gentemot närståenderelat-

ioner inom bolag som verkar kunna urskiljas hos domstolarna. Det kan av de nu redogjorda avgö-

randena sammanfattningsvis tänkas att framläggandet av skriftliga överlåtelsehandlingar inte 

kommer vara tillräckligt för presumtionens brytande. En tredje mans äganderättsanspråk skulle 

därmed likväl kunna nekas om övriga omständigheter talar för en sådan bedömning. Sett ur den 

aspekten torde därmed, enligt mig, ingen större skillnad urskiljas för borgenärskollektivet.  Härtill 

bör beaktas att ett krav på individualisering av överlåten egendom kommer att krävas enligt det 

som Lösöreköpskommittén har föreslagit. Individualiseringen ska även i någon omfattning vara 

synbar utåt200 och eftersom traditionsprincipens tillämpning bl.a. motiveras av att handlingar ska 

manifesteras för utomstående, kommer som tidigare angivet därmed ingen större inverkan på bor-

genärskollektivets position följa vad gäller kravet på publicitet, oaktat att kravet på publicitet nu-

mera tycks vara av underordnad betydelse för erhållandet av sakrättsligt skydd.201    

 

Som redan nämnts underlättas KFM:s och konkursförvaltares utredningsarbete enligt dagens rätts-

ordning genom att de kan hänvisa till att viss egendom ska tas i anspråk för betalning av borgenä-

rernas fordringar i situationer där traditionskravet inte är uppfyllt.202 Vid en övergång till avtals-

principen kommer samma utgångsläge inte föreligga för KFM och konkursförvaltare eftersom en 

förmodad följd av det torde vara att större insatser kommer att krävas vad gäller utredningsarbete 

för att söka urskilja verkliga överlåtelser från skenöverlåtelser. Denna förmodade ökning i ar-

betsinsats antas i sin tur föra med sig ökade kostnader som till syvende och sist får bäras av bor-

genärskollektivet.  

                                            
200 Se avsnitt 3.4. 
201 Se avsnitt 3.4. 
202 Se avsnitt 3.5.2. 
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Något som emellertid talar emot att en övergång till avtalsprincipen skulle föra med sig något 

annat än försumbart merarbete för KFM och konkursförvaltare, är den omständighet att traditions-

principen idag ändå enbart torde komma åt de mer enkla formerna av skentransaktioner, dvs. såd-

ana transaktioner där parterna inte är medvetna om det traditionskrav som enligt gällande rätt upp-

ställs. KFM och konkursförvaltare har dock sett prov på mer kvalificerade former av transaktioner, 

där åtgärder vidtagits för att anpassa transaktionen till de krav som torde uppställas för erhållande 

av sakrättsligt skydd.203  Jag ställer mig därmed frågande till huruvida borgenärskollektivet skulle 

vidkännas ökade kostnader ur den nu framförda aspekten vid en övergång till avtalsprincipen. 

Dessutom bör det i sammanhanget beaktas att utmätningars handläggning är summariska förfa-

randen som av effektivitetsskäl inte tillåter fullständiga äganderättsutredningar.204 Sett ur en utili-

taristisk aspekt bör risken för att utgången i ett visst mål blir felaktigt stå tillbaka för en effektiv 

hantering av majoriteten av ärenden. Följden av en övergång till avtalsprincipen bör i det hänse-

endet inte tillåta en markant ökning av utredningskostnader i utmätningsärenden.      

 

Enligt de uttalanden som gjorts av kronofogdar och konkursförvaltare i våra nordiska grannländer 

som Lösöreköpskommittén redogjort för i sin utredning, förefaller det som om dessa länder inte 

möter större problem i sina utredningar gällande huruvida verkliga transaktioner eller skentrans-

aktioner är för handen.205 Även om jag, som tidigare nämnts, är skeptiskt till huruvida det är möj-

ligt att förutsätta att en svensk övergång till avtalsprincipen inte torde föra med sig problem enbart 

baserat på uttalanden om att tillämpningen av principen fungerar väl i våra nordiska grannländer, 

skulle ett sådant argument likväl även kunna användas i diskussionen rörande utredningskostna-

der.  

 

5.4.2! Avtalsprincipens förhållande till presumtionsregeln i 4:18 UB   

Ett argument som framförts till förmån för en övergång till avtalsprincipen i svensk rätt gäller 

omständigheterna som rådde vid traditionsprincipens tillkomst. Utsökningsrättsliga regler var inte 

utformade och utvecklade på så sätt som de för närvarande är. Som nämnts var det först vid UB:s 

ikraftträdande i början av 80-talet som regler beträffande tredje mans rätt vid utmätning introdu-

cerades.206 Presumtionsregeln i 4:18 UB har därmed tillkommit efter traditionsprincipen.207 Det 

                                            
203 Se avsnitt 3.4. 
204 Se avsnitt 3.5.2. 
205 Se avsnitt 4. 
206 Se avsnitt 3.5.2. 
207 Se avsnitt 1.2 samt 3.5.2. 
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skulle kunna tänkas att nu nämnt förhållande indikerar att en övergång till avtalsprincipen inte 

skulle lämna öppen väg för borgenärsbedragare. De utmätningsrättsliga reglernas krav på presumt-

ionsbrytande kommer således inte att tillåta enbart lättvindiga argument som grund för äganderätt-

sanspråk från tredje män. Som jag ser gällande rättsläge är det inte förrän vid en övergång till 

avtalsprincipen som de berörda presumtionsreglerna kommer att ta sig sitt sanna uttryck vad gäller 

deras förhindrande av borgenärsbedrägliga transaktioner. Vid en överlåtares obeståndssituation 

räcker det som nämnt för närvarande i princip enbart med hänvisning till frånvaron av besittnings-

förändring vid en tredje mans anspråk på visst lösöre. Av det sagda följer att presumtionsreglerna 

i sådana fall i dagsläget inte behöver tillgripas. Sett ur granskad aspekt torde det därmed samman-

fattningsvis finnas en trovärdig grund för ett påstående om att borgenärskollektivet vid en över-

gång till avtalsprincipen inte borde vidkännas någon större skillnad. Den förutsägelsen görs dock 

med reservation för att en jämförelse inte beaktats vad gäller i vilken utsträckning krav enligt 

traditionsprincipen respektive de utsökningsrättsliga presumtionsreglerna förhindrar falska ägan-

derättsanspråk från tredje män. 

 

5.5! Slutsats 
Med hänsyn taget till de i uppsatsen utredda frågorna ämnar jag slutligen framföra följande slut-

sats. Det går i nuläget inte helt klart att urskilja vilka krav som uppställs enligt traditionsprincipen 

för erhållandet av sakrättsligt skydd. Domstolarna synes visserligen i större utsträckning ta hänsyn 

till rådighetsavskärande än till själva besittningsövergången, även om den närmare innebörden av 

den förra inte klart går att fastställa. Att en åtskillnad mellan avskuren förfogandemöjlighet å ena 

sidan och förfoganderätt å andra sida även i vissa avgöranden beaktats, har enligt mig ytterligare 

bidragit till den otydliga innebörden av de uppställda kraven. Även om avtalsprincipens tillämp-

ning anses vara oproblematisk hos några av våra nordiska grannländer, är den omständigheten inte 

en garanti för att principens tillämpning i svensk rätt skulle vara oproblematisk. Den förändrade 

innebörden av traditionsprincipen medför dock att det inte går att tala om en övergång från den 

ena till den andra principen vid granskandet av vad en övergång till avtalsprincipen i svensk rätt 

skulle kunna tänkas innebära.  

 

Det går att framhålla argument för och emot både traditions- och avtalsprincipen. Vad gäller 

granskningen av hur det övriga borgenärskollektivet skulle kunna påverkas vid en eventuell över-

gång till avtalsprincipen, har följande framhållits. Ett av de förmögenhetsobjekt som oftast torde 

vara föremål för skentransaktioner är löpande skuldebrev och ett avskaffat traditionskrav för dessa 



  

 59 

har inte föreslagits. Det nu nämnda talar emot att borgenärskollektivets position ur granskat per-

spektiv skulle ändras vid en övergång till avtalsprincipen. Däremot skulle borgenärsbedrägliga 

handlingar möjligen enklare kunna vidtas genom uppfyllande av de föreslagna individualiserings-

kraven vid en avtalsprincip istället för uppfyllande av de krav som enligt traditionsprincipen i 

nuläget uppställs. Att företagshypotek som säkerhetsform skulle kunna drabbas negativt av en 

övergång till avtalsprincipen har vidare också framhållits. Den gränsöverskridande handeln och 

möjligheten att till en så förmånlig köpeskilling som möjligt kunna försälja gäldenärens förmö-

genhetsobjekt vid dennes obestånd, torde dock inte i större utsträckning påverkas av valet av till-

lämpad princip. Det är även svårt att fastställa huruvida transaktionskostnader skulle minska vid 

en övergång eller om de redan i dagsläget är hanterbara. I samband med de nu framförda 

aspekterna är det dock enligt min mening av vikt att klarlägga vilket främsta syfte regleringen ska 

uppfylla och utifrån det argumentera för ett tillämpande av den ena eller den andra principen. Även 

om det i nuläget inte är entydigt, torde förhindrandet av borgenärsbedrägliga transaktioner vara 

det främsta syftet med traditionsprincipen. Domstolarna synes dock modifiera tolkningen av prin-

cipens tillämpning för att möjliggöra en fungerande handel.      

 

De strikt uppställda kraven på presumtionsbrytande som uppställs enligt 4:18 UB torde förhindra 

obefogade tredjemansanspråk vid en övergång till avtalsprincipen. Detta tillsammans med om-

ständigheten att utredningskostnader inte i en större omfattning torde öka, talar vidare för att bor-

genärskollektivet inte bör vidkännas påtagliga negativa konsekvenser vid en eventuell övergång 

till avtalsprincipen.   
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