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1 Inledning  

 

1.1 Problembakgrund 

När en gäldenär försätts i konkurs kan dennes borgenär göra anspråk på att han har äganderätt 

i viss egendom. Borgenären anser sig då ha rätt att undanta egendomen från konkursen. Sälja-

rens önskan om att genom separationsrätt återta den till köparen överlämnade egendomen, står 

i konflikt med köparens övriga borgenärers önskan om att konkursboets samlade tillgångar 

skall kunna lämna ersättning för deras fordringar. Av 3 kap. 3 § KonkL framgår att den egen-

dom som inte tillhör gäldenären inte kan ingå i hans konkurs. Om gäldenären, när konkursen 

bryter ut, har egendom i sin besittning som tillhör annan, skall denna egendom undantas från 

konkursförfarandet, och följaktligen inte räknas med i konkursboet. Den rätte ägaren har såle-

des separationsrätt till egendomen – en rätt som går före övriga borgenärers krav. 

Om det finns skäl att anta att köparen av en vara riskerar att försättas i konkurs, ger köplagen 

säljaren ett antal möjligheter för att förhindra köpets fullbordande. Har varan ännu inte läm-

nats ut till köparen, och om risk föreligger att köparen inte kommer att kunna betala köpeskill-

ingen, kan säljaren, enligt 61 § 2 st. KöpL, stoppa en pågående leverans fram till dess att var-

an lämnas ut till köparen. Denna stoppningsrätt upphör i samma stund som varan kommer i 

köparens besittning. Därefter har säljaren, om denne kan åberopa ett giltigt återtagandeförbe-

håll, fortfarande möjlighet att häva köpet och återta varan på grund av köparens dröjsmål med 

betalningen, 54 § 4 st. KöpL. Om säljaren inte har förbehållit sig återtaganderätt, och inte 

heller hinner stoppa en pågående leverans efter köparens försättande i konkurs, kan säljaren 

återkräva en fullbordad leverans, förutsatt att leveransen avslutas efter det att köparen försätts 

i konkurs, 63 § 4 st. KöpL.  

Däremot är situationen värre för en säljare som saknar återtagandeförbehåll, om leveransen av 

varan fullbordas innan köparen försätts i konkurs men före det att köpeskillingen har erlagts; i 

ett sådant fall saknas normalt rätt att återta varan, och köpeskillingsfordringen blir endast en 

oprioriterad fordran i konkursen.  

En särskild situation föreligger om det, efter köparens försättande i konkurs, visar sig vara 

möjligt att angripa köpeavtalet genom en ogiltighetstalan med stöd av ogiltighetsreglerna i av-

talslagen eller förutsättningsläran. Fråga uppstår då vilken sakrättslig verkan en sådan talan 
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medför – kan säljaren, genom sin ogiltighetstalan, erhålla separationsrätt till egendomen, trots 

att återtagandeförbehåll saknas och stoppningsreglerna är passerade?  HD har i liknande situa-

tioner dömt både till säljarens fördel och till dennes nackdel. I NJA 1985 s. 178 medgavs sep-

arationsrätt som en följd av avtalsrättslig ogiltighet baserat på förutsättningsläran, men rättslä-

get är ännu osäkert emedan HD i NJA 1996 s. 410 inte fullföljde de möjligheter som 1985 års 

rättsfall gav.  

Rättsläget är framför allt oklart avseende ogiltighet på grund av felaktiga förutsättningar eller 

skenavtal, men det finns likväl behov av att behandla även ogiltighet på grund av övriga ogil-

tighetsanledningar i avtalslagen, eftersom rättsföljden inte tycks vara helt självklar. Torgny 

Håstad
1
 framförde i Sakrätt avseende lös egendom att den ”allmänna meningen” är att förvär-

varens borgenärer inte kan stödja sig på god tro när avtalet är ogiltigt, oavsett om ogiltigheten 

beror på en stark eller svag ogiltighetsanledning; således har överlåtaren separationsrätt i hän-

delse av att förvärvaren drabbas av utmätning eller konkurs. Håstad menar att förvärvarens 

borgenärer inte ens vid skenavtal kan stöda sig på god tro.
2
 Däremot väljer Göran Millqvist

3
 i 

Sakrättens grunder att inte ta ställning till om ett ogiltigt avtal per automatik innebär separa-

tionsrätt för överlåtaren i händelse av konkurs eller utmätning hos förvärvaren; Millqvist 

stannar i stället vid att konstatera att rättsläget inte är helt klart.
4
 Att rättsläget är oklart be-

träffande skenrättshandlingar framgår av NJA 2007 s. 163, där HD frågade huruvida en ogil-

tig rättshandling på grund av att den utgör en skenrättshandling medför att separationsrätt kan 

göras gällande även mot förvärvarens borgenärer. Frågan lämnades dock obesvarad. 

 

1.2 Problemformulering 

- Under vilka förutsättningar är det möjligt för en säljare av lösöre att, genom en ogiltig-

hetstalan, åstadkomma separationsrätt till lösöret i köparens konkurs?  

o Vilka omständigheter talar för respektive emot en sådan rättsföljd av ett ogil-

tigförklarande av ett köp? 

 

                                                
1 Torgny Håstad (1943- ), professor i civilrätt och numera justitieråd i Högsta domstolen. Har varit sakkunnig 

eller expert i ett flertal lagstiftningskommittéer. 
2 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 203 ff. 
3 Göran Millqvist (1952- ), docent i civilrätt och lektor vid Stockholms universitet. 
4 Millqvist, Sakrättens grunder s. 77. 
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1.3 Syfte 

Uppsatsen syftar till att utreda möjligheterna för en överlåtare av lösöre att, genom en ogiltig-

hetstalan, åstadkomma separationsrätt till lösöret i förvärvarens konkurs. Därtill syftar upp-

satsen till att utreda vilka krav som skall vara uppfyllda för att separationsrätt skall föreligga. 

Uppsatsen syftar även till att jämföra huruvida utfallen borde bli olika beroende på vilken 

ogiltighetsgrund som har föranlett ogiltighetsförklaringen av köpavtalet. 

Vidare syftar uppsatsen till att argumentera om huruvida en säljare borde ha möjlighet att 

åtnjuta separationsrätt i ovan nämnda situation, genom att väga ogiltighetsgrunden mot borge-

närskollektivets intressen, traditionsprincipens ändamål samt det faktum att säljaren har valt 

att inte göra äganderättsförbehåll.  

Den tänkta målgruppen för uppsatsen är juridiskt lärda som redan har goda kunskaper inom 

sakrätt och obeståndsrätt. 

 

1.4 Metod 

För att besvara min problemformulering har jag till en början, med hjälp av lagtext, förarbe-

ten, praxis och doktrin, fastställt gällande rätt avseende äganderättsövergång och separations-

rätt samt rättshandlingars ogiltighet på grund av avtalslagens ogiltighetsgrunder och förutsätt-

ningsläran.  

I fråga om gällande rätt i äganderättsfrågan har jag undersökt den utveckling som har skett 

avseende traditionsmomentets betydelse. Med hjälp av förarbeten och doktrin har jag beskri-

vit de bakomliggande omständigheterna till traditionsprincipens uppkomst, för att därefter 

beskriva utvecklingen i rättspraxis som föranlett att traditionsprincipens ställning som sak-

rättsmoment har ifrågasatts. Därefter har jag gjort en värdering av traditionsprincipens bety-

delse vid förvärv av lösöre, genom att ställa upp argument för och emot en fortsatt tillämpning 

av traditionsprincipen. 

Beträffande framställningen av rättshandlingars ogiltighet, har jag först utrett vad som i 

gällande rätt menas med en rättshandlings ogiltighet. Därefter har jag undersökt möjligheten 

till ogiltighet enligt var och en av de behandlade ogiltighetsgrunderna, för att därefter utreda 
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dessa ogiltighetsgrunders möjlighet till separationsrätt. I arbetet med detta har jag använt mig 

av praxis och doktrin för att fastställa gällande rätt i ett antal tänkbara scenarion.  

Med hjälp av vad jag kommit fram till i mitt arbete, har jag kritiskt värderat om rättsföljden är 

rimlig genom att uppställa argument för och emot denna rättsföljd. Om jag till följd av detta 

kommit fram till att rättsföljden inte är rimlig, har jag försökt att resonera fram en rättsföljd 

som jag anser mer skälig. 

I den mån gällande rätt inte varit möjligt att fastställa, har jag uppställt argument för och emot 

tänkbara rättsföljder, för att med hjälp av dessa argument ta ställning till huruvida jag anser att 

en ogiltigförklaring bör kunna medföra separationsrätt eller ej.  

 

1.5 Avgränsning  

Uppsatsen behandlar inte konsumentköp
5
, vilka omfattas av konsumentköplagen eller konsu-

mentkreditlagen.  

I framställningen behandlas uteslutande överlåtelse av lösöre. 

Tyngdpunkten i min framställning av huruvida separationsrätt är möjligt på grund av ogiltig 

överlåtelse, ligger på de situationer då varan finns i köparens besittning vid tidpunkten för 

dennes försättande i konkurs.
6
 Detta eftersom jag anser att grunden i min problemställning 

finns här, och att besvarandet av den frågan kan användas som vägledning för besvarande om 

separationsrätt föreligger även i andra situationer. Även andra situationer behandlas, men i 

behandlingen av dessa går jag inte in närmare på respektive ogiltighetsgrund, annat än när jag 

anser att dess möjlighet till separationsrätt skiljer sig, eller bör skilja sig, från situationer när 

egendomen innehas av köparen. 

En säljare har ibland möjlighet att återta en egendom som har kommit i köparens besittning på 

grund av att han har förbehållit sig en sådan rätt. Om återtaganderätt på grund av sakrättsligt 

giltigt förbehåll föreligger, är det av föga intresse att utreda huruvida separationsrätt är möjligt 

att åtnjutas på grund av att avtalet förklaras ogiltigt; med anledning av detta går uppsatsen inte 

närmare in på situationer där återtagandeförbehåll kan göras gällande. Inte heller ger jag mig 

in i debatten om huruvida ett äganderätts-/ återtagandeförbehåll bör kunna göras gällande mot 

                                                
5 Det vill säga köp där säljaren är näringsidkare och köparen konsument. 
6 Avsnitt 4.4. 
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tredje man, utan konstaterar endast att så är fallet.
7
 Av samma orsak behandlas inte heller situ-

ationer när ställd säkerhet finns, vilket skulle innebära att överlåtaren har förmånsrätt i förvär-

varens konkurs. I händelse av att säljaren inte kan utöva separationsrätt till det sålda föremålet 

i köparens konkurs, utgår jag därför från att säljaren endast får en oprioriterad fordran i boet.  

Vid behandling av avtals ogiltighet har jag valt att endast utgå från avtalslagens ogiltighets-

regler och förutsättningsläran. Jag går således inte närmare in på andra omständigheter som 

kan medföra ett avtals ogiltighet, så kallade nulliteter, såsom att en avtalspart är omyndig eller 

att ett avtal står i strid med ett legalt förbud. Av ogiltighetsreglerna i avtalslagen har jag ansett 

29-31, 33-34 och 36 §§ vara av intresse att behandla. 32 § AvtL om förklaringsmisstag res-

pektive förvanskning har jag valt att inte behandla, eftersom jag anser det tämligen långsökt 

att avtalspart i sin viljeförklaring av misstag förbinder sig att överlåta egendom, och innan han 

inser misstaget dessutom överlämnar egendomen till motparten. Således menar jag att ett så-

dant misstag enligt 32 § AvtL inte sannolikt kan medföra separationsrätt för överlåtaren. 35 § 

AvtL har jag valt att utelämna, eftersom den i princip uteslutande behandlar skuldebrev.  

Av behandlade ogiltighetsgrunder har jag valt att inte göra någon djupare analys av 36 § 

AvtL, eftersom detta lagrum främst syftar till att jämka enskilda avtalsvillkor. En tillämpning 

av 36 § AvtL kan emellertid leda till att hela avtalet blir ogiltigt, varför jag har valt att ändå ta 

med lagrummet i min framställning för att belysa att det kan utgöra en sista utväg till ogiltig-

het och eventuell separationsrätt.  

I doktrin är man inte helt ense om huruvida 28-33 §§ AvtL endast kan medföra att en rätts-

handling helt saknar verkan, eller om det med stöd av dessa lagregler även är möjligt att 

jämka en rättshandling.
8
 Eftersom uppsatsens syfte är att utreda när separationsrätt föreligger 

vid ogiltig överlåtelse, saknas anledning att göra någon djupare analys av frågan. Jag kommer 

därför inte att ta ställning till vilken uppfattning som är korrekt, utan utgår i analysen från att 

rättshandlingen i sin helhet inte kan göras gällande när ogiltighet är för handen. 

 

 

 

                                                
7 Se avsnitt 2.3.4. 
8 Se avsnitt 3.4. 
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1.6 Disposition 

Den fortsatta framställningen är disponerad enligt följande: 

I kapitel två behandlas ett antal sakrättsliga begrepp. Kapitlet inleds med att klargöra skillnad-

en mellan sakrätt och obligationsrätt, för att därefter behandla sakrättsliga moment för ägan-

derättsövergång, och separationsrätt. 

Det tredje kapitlet behandlar rättshandlingars ogiltighet och rättsföljden av att en rättshandling 

är ogiltig. Här behandlas även avtalslagens ogiltighetsgrunder. Respektive ogiltighetsgrund 

behandlas var för sig, tillsammans med vad som framgår av praxis eller doktrin avseende 

separationsrätt med anledning av ogiltighetsgrunden.  

I det fjärde analyserande kapitlet förs ett resonemang kring huruvida det är, eller borde vara, 

möjligt för en säljare att i olika situationer häva köpet eller genom ogiltighetsförklaring återta 

en redan överlämnad vara från köparen sedan denne försatts i konkurs. I resonemanget fram-

förs argument för respektive mot att säljaren skulle tillåtas ett utövande separationsrätt, och 

säljarens intressen vägs mot borgenärskollektivets. Likaså förs en argumentation om huruvida 

grunden för ogiltighetsförklaringen borde ha betydelse i bedömningen om separationsrätt 

skall medges. 

I ett femte och sista kapitel ges en sammanfattning och ett förtydligande av de slutsatser jag 

kommit fram till i min analys. Detta kapitel behandlar i tur och ordning respektive ogiltighets-

grund, där de svaga ogiltighetsgrunderna i 29-31 och 33 §§ AvtL behandlas tillsammans. 
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2 Sakrätt  

 

2.1 Skillnaden mellan obligationsrätt och sakrätt 

Obligationsrätten och sakrätten har skilda syften inom civilrätten. Medan obligationsrätten 

syftar till att fördela risken mellan avtalsparter, syftar sakrätten främst till att fördela en kon-

kursgäldenärs egendom mellan konkursborgenärerna. Obligationsrätten reglerar således pri-

märt förhållandet mellan avtalsparterna, medan sakrätten i typfallet inbegriper även tredje 

man. Med tredje man avses här var person som berörs av en rättshandling utan att vara part i 

den obligationsrättsliga relation i vilken rättshandlingen ingår. 

Eftersom obligationsrätten och sakrätten har olika syften, är dessa områden vanligtvis beroen-

de av olika rättsfakta. Rättsfakta som är av stor vikt inom det ena området, kan helt sakna be-

tydelse för det andra.
9
 Exempelvis saknar det sakrättsliga kravet på besittningsövergång ofta 

relevans inom obligationsrätten.
10

 Att obligationsrätten och sakrätten är två skilda system in-

om civilrätten ger, enligt Jon Kihlman
11

, stöd för att ”det i princip är möjligt att en rättshand-

ling är ogiltig inom det ena systemet och samtidigt giltig inom det andra”.
12

 Med detta synsätt 

är det således möjligt att en rättshandlig är obligationsrättsligt giltig och samtidigt sakrättsligt 

ogiltig, något som bland annat följer av att tradition i allmänhet utgör ytterligare ett krav för 

att avtal om köp av lösöre skall tillerkännas sakrättslig giltighet. Inte heller är det ovanligt att 

en rättshandling kan angripas på obligationsrättsliga grunder, men likväl är sakrättsligt giltig. 

Ett exempel på det senare är att en förskottsbetalning kan krävas åter om säljaren inte 

levererar i enlighet med vad han har utlovat, men om säljaren försätts i konkurs innan varan 

har levererats, är köparens betalning sakrättsligt giltig trots att den kan angripas på obliga-

tionsrättslig grund. Kihlman varnar dock för att man från ett sådant resonemang måste skilja 

de vanligt förekommande situationer i vilka obligationsrättsliga företeelser är förutsättningar 

för att sakrättsliga resonemang skall vara av intresse, liksom situationer där överföringen av 

sakrätt ingår i en avtalsparts åtagande.
13

 

                                                
9 Kihlman i Rättsvetenskapliga studier tillägnade Knut Rodhe s. 198. 
10 Jfr art. 4 CISG. 
11 Jon Kihlman (1960- ), advokat och jur. dr. 
12 Kihlman i Rättsvetenskapliga studier tillägnade Knut Rodhe s. 199. 
13 Ibid.  
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2.2 Sakrättsliga moment vid förvärv av lösöre 

 

2.2.1 Inledning 

För att kunna fastställa vilka tillgångar som vid utmätning och konkurs får tas i anspråk av 

borgenärerna, har i tillämpliga bestämmelser hänvisats till äganderätten.
14

 I 17 kap. 2 § HB 

från 1734
15

, vilken var tillämplig både vid utmätning och i konkurs, föreskrevs att vad som i 

gäldenärs bo fanns som tillhörde annan först skulle uttas ur boet. 

För att kunna avgöra till vem en tillgång, som omfattas av ett köpeavtal, tillhör, krävs ofta att 

tidpunkten för äganderättsövergången fastställs. Någon allmän bestämmelse om äganderättens 

övergång vid köp av lös egendom finns varken i 1734 års lag eller senare lagstiftning. Valet 

har ansetts stå mellan två principer: avtalsprincipen och traditionsprincipen. Enligt avtalsprin-

cipen övergår äganderätten från säljare till köpare i och med avtalet, medan vid en tillämpning 

av traditionsprincipen äganderätten övergår först när egendomen traderas.
16

 

Vid tiden kring införandet av 1734 års lag och under det följande seklet ansågs avtalsprincip-

en gälla som oskriven allmän grundsats. Enligt denna grundsats ansågs köparen i samband 

med köpavtalets ingående omedelbart vara skyddad mot att egendomen togs i anspråk av säl-

jarens borgenärer. Avtalsprincipen fick lämna företräde åt traditionsprincipen för första gång-

en när 1835 års lösöreköpsförordning
17

 trädde i kraft. Inte heller lösöreköpsförordningen, nu-

mera lösöreköpslagen
18

, gav direkt uttryck åt traditionsprincipen, utan kravet på besittnings-

övergång har grundats i rättspraxis genom en motsatsvis tolkning av lagen.
19

 Lösöreköpsför-

ordningen
20

 var till en början endast tillämplig vid utmätning, men år 1907 vidgades den till 

att avse även förutsättningarna för separationsrätt i säljarens konkurs.  

Idag är således huvudregeln vid förvärv genom överlåtelse av lösöre, som vid tidpunkten för 

överlåtelsen finns i överlåtarens besittning, att tradition fordras för att förvärvaren skall få 

sakrättsligt skydd till det köpta lösöret. Om lösöret finns hos tredje man, har denuntiation till 

                                                
14 Walin s. 19. 
15 Bestämmelsen upphävdes i samband med att 17 kap. HB ersattes av förmånsrättslagen (1970:979). 
16 Walin s. 20. 
17 Förordning (1845:50 s.1) i avseende på handel om lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva. 
18 Den 1 januari 1978 ändrades rubriken till dagens lydelse: lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som 

köparen låter i säljarens vård kvarbliva. 
19 Karnov, rubrik till LkL, kommentar * (Mikael Mellqvist). 
20 Liksom dess ersättare från 1845. 
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tredje man motsvarande effekt.
21

 När avsikten är att lösöret även efter köpet skall vara kvar i 

säljarens besittning, är lösöreköpslagen tillämplig. Förvärvaren erhåller enligt lagen sakrätts-

ligt skydd när de uppställda kraven i 1 § LkL är uppfyllda. Utanför lösöreköpslagen är avtals-

principen alltjämt gällande.
22

 

 

2.2.2 Traditionsprincipen 

 

2.2.2.1 Inledning 

Traditionsprincipen har varit den rådande principen vid köp av lösa saker åtminstone sedan 

början av 1900-talet. Krav på besittningsövergång för skydd mot säljarens borgenärer har så-

ledes uppställts under lång tid, och det oavsett om köparen har betalat i förskott eller i sam-

band med leveransen. Ursprungligen torde kravet framför allt ha motiverats av att det motver-

kar skenöverlåtelser och underlättar en kreditgivares bedömning av kreditvärdigheten hos en 

lånsökande.  

Av traditionsprincipen följer att så länge som besittningsövergång inte har skett, kan den 

köpta varan tas i anspråk av säljarens borgenärer för betalning av säljarens skulder. Detta får 

praktisk betydelse i händelse av utmätning och konkurs. Om säljaren drabbas av utmätning 

eller konkurs medan denne ännu har den sålda varan i sin besittning, kan varan således utmät-

as för dennes skuld eller ingå i dennes konkursbo. Köparen kan inte påverka ett sådant utfall 

genom att bevisa att köpeavtal har ingåtts och att köpeskillingen redan har erlagts.
23

 I stället 

får köparen nöja sig med att gentemot säljaren göra anspråk på återbetalning av köpeskilling-

en. En sådan återbetalning kan säkras genom att köparen har en säkerhet för fordringen, men i 

annat fall riskerar köparen att fordringen blir oprioriterad i en konkurssituation.  

 

2.2.2.2 Kravet på besittningsövergång 

För att en köpare, utan registrering, skall erhålla sakrättsligt skydd till det köpta lösöret, krävs, 

enligt traditionsprincipen, för det första att lösöret kommer ur säljarens besittning och att han 

                                                
21 Zetterström s. 70, Walin s. 23. 
22 Walin s. 20. 
23 Prop. 2001/02:134 s. 73. 
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därigenom saknar möjlighet att förfoga över det försålda lösöret. För det andra innebär tradi-

tionsmomentet att köparen får det överlåtna lösöret i sin besittning.
24

  

I SOU 1995:11 framhölls att kravet på besittningsövergång är ett formellt krav, som inte kan 

frångås ens i situationer då det framgår att överlåtelse verkligen har skett.
25

 Av rättspraxis 

framgår emellertid att kravet eventuellt kan bortses ifrån, och att det kan vara tillräckligt för 

en sakrättsligt bindande besittningsövergång att säljaren mister rådigheten över lösöret.
26

  

Ett klassiskt rättsfall som belyser frågan om huruvida förvärvaren måste få lösöret i sin 

besittning är NJA 1975 s. 638: Köparen av en husvagn hade efter köpet kopplat husvagnen till 

sin bil och företagit en provtur. Efter provturen uppställdes husvagnen på nytt hos säljaren, 

något som parterna hade beslutat om redan innan köpet. Som skäl till detta angavs att säljaren 

skulle utföra några reparationer på husvagnen och att köparen för tillfället inte själv förfogade 

över någon uppställningsplats. Köparen hade erhållit en nyckel till husvagnen, och registrerats 

som ägare i bilregistret. Därtill hade köparen vid några tillfällen låtit några arbetskamrater 

övernatta i husvagnen. Husvagnen blev föremål för utmätning hos säljaren, varpå köparen yr-

kade att han, med anledning av ovan beskrivna företagna handlingar, hade erhållit sakrättsligt 

skydd till husvagnen. HD underkände emellertid köparens anspråk på separationsrätt med 

motiveringen att de åtgärder som köparen hade företagit avseende husvagnen inte kunde ”an-

ses vara av den beskaffenheten att igenom dem med tillräcklig tydlighet blivit ådagalagt, att 

[säljaren] ej längre ägde förfoga över vagnen.”
27

  

Av NJA 1975 2. 638 framgår vikten av parternas avsikt med avtalet; parterna hade från början 

bestämt att vagnen skulle återlämnas till säljaren direkt efter köpet. Anta att köparen istället 

hade tagit med sig husvagnen efter köpet, men kort därefter tvingats lämna den till säljaren för 

att åtgärda ett fel. Anta vidare att säljaren försätts i konkurs innan han har hunnit reparera och 

återlämna husvagnen till köparen. Med hänsyn till en tämligen ny dom, NJA 2008 s. 684, tor-

de utgången i en dylik situation ha blivit den motsatta – det vill säga att köparen hade med-

getts separationsrätt.
28

 

I NJA 2008 s. 684 sålde företaget Sannäs lösöre till ett finansbolag. Finansbolaget tog fysiskt 

aldrig emot lösöret, utan det transporterades direkt till leasingtagaren, Havmannen. Havmann-

                                                
24 Zetterström s. 70. 
25 SOU 1995:11 s. 134. 
26 Se NJA 1998 s. 379, NJA 1972 s.246 och RH 1990:116, Göta hovrätt 1995-10-27 mål Ö 924/95.  
27 NJA 1975 s. 638 (s. 642). 
28 Zetterström s. 71. 
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en var ett helägt dotterbolag till Sannäs, vars enda ägare även var firmatecknare och en av fyra 

ledamöter i Havmannen. Leasingobjektet var belastat med fel, och finansbolaget godkände att 

objektet återfördes till Sannäs för reparation. Under tiden som leasingobjektet befanns hos 

Sannäs försattes bolaget i konkurs. I domskälen angav HD att det var ”ostridigt att återlämn-

andet av varan till Sannäs före konkursen för avhjälpande av fel saknar betydelse för finans-

bolagets sakrättsliga skydd”
29

. Havmannen ansågs ha fått varan i sin besittning för finans-

bolagets räkning, och samliga styrelseledamöter och firmatecknare i Havmannen hade varit 

skyldiga att vid hanteringen av varan sätta Havmannens intressen framför Sannäs. Sannäs 

ansågs därmed ha blivit i tillräcklig grad avskuren från sin rådighet över leasingobjektet, och 

finansbolaget ansågs vara skyddat mot Sannäs konkursborgenärer. 

 

2.2.2.3 Överlåtelse mellan närstående 

Problemet med äganderättsövergång när överlåtelsen sker mellan närstående bolag behandla-

des i NJA 2007 s. 413. Kronofogdemyndigheten hade, på ansökan av Britt Automobil AB:s 

konkursbo, den 1 september 2006 beslutat att belägga sex personbilar och ett fordonssläp med 

kvarstad för att täcka konkursboets leverantörsfordran om 2 346 070 kr på Gamla Vitala. En-

ligt ett överlåtelseavtal, daterat den 26 januari 2006, hade såväl firma som inkråm överlåtits 

från Gamla Vitala till Nya Vitala. M.F var firmatecknare i båda företagen. Av köpeskillingen, 

vilken motsvarade det uppskattade marknadsvärdet på 2 830 000 kr, skulle 333 000 kr erlägg-

as kontant inom tre månader. Resterande 2 497 000 kr skulle betalas genom att Nya Vitala 

övertog Gamla Vitalas kortfristiga skulder enligt en förteckning. Däri ingick skulder om 

2 447 000 kr till Gamla Vitalas bank och skulder till anställda motsvarande 50 000 kr men 

endast 125 000 kr i leverantörsskulder. Överlåtelseavtalet undertecknades för Gamla Vitalas 

räkning av den ende styrelseledamoten M.F, och för Nya Vitalas räkning av den enda styrel-

seledamoten som var M.F:s 72 år gamla mor. Vid förrättningstillfället var Nya Vitala registre-

rad som ägare till samtliga angivna fordon, och dessa var upptagna i Nya Vitalas bokföring. 

Fordonen återfanns hos Nya Vitala, som hade en annan lokal än Gamla Vitala hade haft. Bo-

laget hävdade att sakrättsligt giltig överlåtelse hade skett mellan Gamla och Nya Vitala, och 

att fordonen, med stöd av 4 kap. 17 § UB
30

, inte kunde beläggas med kvarstad hos Gamla 

Vitala. HD inledde med att poängtera att den omständighet att inkråmsöverlåtelse genomförs 

från ett bolag till ett annat, med samma firmatecknare, inte innebär att det överlåtande bolag-

                                                
29 NJA 2008 s. 684 (s.691). 
30 Genom hänvisning från 16 kap. 13 § 1 st. UB. 
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ets borgenärer försätts i en sämre ställning ”förutsatt att köpeskillingen inte understiger vad en 

försäljning i konkurs hade kunnat inbringa och att betalningen går till den som hade bäst för-

månsrätt i den överlåtna egendomen.”
31

 Frågan som kvarstod var om Nya Vitala hade erhållit 

sakrättsligt skydd. Egendomen återfanns vid kvarstadsbeslutet i Nya Vitalas lokal, vilket nor-

malt skulle innebära att bolaget hade uppnått sakrättsligt skydd. Frågan var om detta skulle 

anses gälla, med hänsyn till tidigare krav i rättspraxis på avskuren rådighet för överlåtaren, 

även när överlåtaren och förvärvaren haft gemensam företrädare, och firman efter överlåtelsen 

i princip varit oförändrad. I NJA 1972 s. 246 klargjorde HD att en sakrättsligt giltig pant-

sättning inte kunde föreligga så länge en pant, som är av sådan art att den måste traderas, 

innehas av någon som företräder både pantsättaren och panthavaren, eftersom pantsättaren då 

inte kan anses ha frånhänts rådigheten över panten. I NJA 2000 s. 88 ansåg HD däremot att 

den omständighet att ett bolag har överlämnat panten till någon som har rätt att företräda 

bolaget inte hindrar att en sakrättsligt giltig pantsättning kan ha ägt rum, förutsatt att den som 

mottagit panten är den avsedda panthavaren – och alltså inte enbart är en företrädare för pant-

havaren – vilken innehar en fordran gentemot pantsättaren. I NJA 2007 s. 413 konstaterade 

HD att M.F rent faktiskt hade kunnat återlämna fordonen till Gamla Vitala eller direkt förfo-

gat över dem för Gamla Vitalas räkning, men att han genom överlåtelseavtalet, som repre-

sentant för förvärvaren, hade skyldighet att beakta Nya Vitalas intressen. HD ansåg därmed 

att Gamla Vitala hade avskurits rådigheten över fordonen i tillräcklig grad för att sakrättsligt 

giltig överlåtelse kunde anses ha ägt rum.  

I NJA 2007 s. 413 framhöll HD att tradition, liksom registrering enligt lösöreköpslagen, är 

moment fristående från den bakomliggande rättshandlingen, varför vid bedömningen av fråg-

an om tradition har skett, inte skall prövas huruvida en överlåtelse utgör en skenrättshandling 

eller annars skett i undandragande syfte. Sådana omständigheter skall istället beaktas vid en 

enskild bedömning av den bakomliggande omständighetens giltighet
32

 eller vid en tillämpning 

av återvinningsbestämmelsen i 4 kap. 5 § KonkL.
33

 Däremot kan syftet bakom överförandet 

och återförandet av den överlåtna egendomen ha betydelse vid bedömningen av om besitt-

ningsövergången haft tillräcklig varaktighet för att ge sakrättsligt skydd.
34

 

 

                                                
31 NJA 2007 s. 413 (s. 420). 
32 Jfr 4 § LkL. 
33 NJA 2007 s. 413. 
34 Ibid., Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s.226.  
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2.2.3 Registrering av lösöre 

För att den som köper lösören och låter dem vara kvar i säljarens vård skall uppnå sakrättsligt 

skydd mot säljarens borgenärer, skall, enligt 1 § LkL, en skriftligt bevittnad handling om 

köpet med en förteckning över de köpta varorna upprättas. Därtill krävs att handlingen offent-

liggörs på ett visst sätt, och att den inlämnas till kronofogdemyndigheten. Om föreskrifterna i 

1 § LKL inte uppfylls, saknar köparen separationsrätt i händelse av att säljaren drabbas av 

utmätning eller försätts i konkurs. Likaledes saknar köparen separationsrätt, enligt 3 § LkL, 

trots att kraven i 1 § LKL är uppfyllda, om utmätning eller konkurs inträffar hos säljaren inom 

30 dagar från att handlingen inlämnades till kronofogdemyndigheten. 

Länge var det ovisst huruvida lösöreköpslagen var tillämplig endast på antingen omsättnings-

överlåtelser eller säkerhetsöverlåtelser, eller om lagen var tillämplig på bådadera. Först genom 

NJA 1925 s. 130 fastslogs att lagen är tillämplig på omsättningsköp. Då hade, genom NJA 

1912 s. 156, redan konstaterats att lösöreköpslagen är tillämplig på säkerhetsöverlåtelser.
35

  

 

2.2.4 Denuntiation  

Traditionsprincipen lade grund till denuntiationskravet i 31 § SkbrL,
36

 vilken tillämpas 

analogt vid bland annat överlåtelse av lösöre som finns i tredje mans besittning. Underrättel-

sen till tredje man skall göras av antingen förvärvare eller överlåtare, alternativt av ombud för 

någon av dem. Däremot är det inte tillräckligt för sakrättsligt skydd att besittaren av egendom-

en på annat håll får kännedom om överlåtelsen.
37

 En denuntiation skall vara tydlig och 

ovillkorlig.
38

 Liksom vid tradition uppställs krav på avskuren rådighet för säljaren; om 

säljaren underrättat tredje man om överlåtelsen, men förbehållit sig rätt att själv förfoga över 

egendomen, föreligger inte sådan denuntiation som krävs för att traditionskravet skall anses 

uppfyllt.
39

 

I NJA 1949 s. 164 hade B köpt en båt av A, och sedan sålt den vidare till C medan den fortfa-

rande var i A:s besittning. C underrättade A om överlåtelsen, men på grund av att han även lät 

                                                
35 Karnov, rubrik till  LkL, kommentar * (Mikael Mellqvist). 
36 NJA II 1936 s. 112 f. 
37 Walin s. 18. 
38 Zetterström s. 75. 
39Walin s. 19.  
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meddela att B fritt kunde förfoga över båten, ansågs B:s rådighet inte vara avskuren. Därmed 

ogillade HD C:s anspråk på separationsrätt vid utmätning av båten hos B. 

 

2.2.5 Traditionsprincipens tillbakagång 

 

2.2.5.1 Inledning 

Sverige är i princip ensamt om att uppställa traditionskrav vid omsättningsköp; i praktiskt 

taget alla andra länder kan en köpare få skydd mot säljarens borgenärer utan vare sig tradition 

eller registrering, antingen direkt genom ett bindande köpeavtal eller genom att köpeavtalet 

kombineras med en överenskommelse om att ”äganderätten” skall gå över till köparen eller 

kombinerat med en överenskommelse att säljaren skall besitta varan för köparens räkning. 

Bortsett från Sverige tycks krav om tradition och registrering finnas endast i England, och då 

endast när överlåtaren är ett bolag. I norsk rätt har man valt att inte skydda förvärvaren utan 

tradition om det är fråga om en säkerhetsöverlåtelse eller om lösöret lämnas hos säljaren i 

dennes intresse.
40

 

Avseende konsumentköp har traditionsprincipen redan avskaffats genom införandet av 49 § 

KKöpL, förutsatt att varan vid avtalet eller senare blivit individuellt bestämd.
41

 

 

2.2.5.2 Praxis och doktrin 

Traditionsprincipens vara eller icke vara har varit ett inte sällan diskuterat ämne i praxis och 

doktrin. 

I ett yttrande från HD i NJA 1997 s. 660
42

 ansågs traditionsprincipen vara så fast förankrad i 

svensk rätt att det knappast kan komma i fråga att helt eller delvis överge den utan stöd av lag 

(tingsrätten genom rådmannen Kjell Björklund den 21 november 2006). HD ansåg således att 

ett avskaffande inte borde ske genom rättspraxis.  

                                                
40 NJA 2008 s. 684 (Håstads tillägg). 
41 Se SOU 1995:11 s. 133 ff. och Prop. 2001/02:134. 
42 Målet i fråga behandlade så kallad sale and lease back; den överlåtna egendomen hade lämnats kvar i säljarens 

intresse. 
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I NJA 2007 s. 413 genomfördes en uttunning av traditionsprincipen avseende tradition vid 

försäljning mellan närstående med gemensam fysisk företrädare. HD ansåg att vid närstående-

transaktioner är den agerande fysiska personens handlingsutrymme ur straffrättslig och skade-

ståndsrättslig synpunkt av avgörande betydelse för om tillräcklig tradition har skett. Om per-

sonen riskerar förskingringsansvar enligt 10 kap. 1 § BrB och personligt skadeståndsansvar 

om han disponerar över den sålda egendomen för det säljande bolagets räkning, anses tillräck-

ligt med rådighetsavskärande ha skett för att traditionskravet skall vara uppfyllt. Denna prin-

cip om rådighetsavskärande vid närståendetransaktioner bekräftades i NJA 2008 s. 684.  

Millqvist ser dock problem med denna nya princip. För det första anser Millqvist att principen 

”komplicerar prövningen av det som varit avsett att utgöra ett enkelt iakttagbart faktum av 

den fysiska leveransen av en såld vara.”
43

 För det andra var den agerande fysiska personen 

varken i 2007 eller 2008 års fall helt ensam, även om han var dominerande företrädare i båda 

bolagen. Detta medför att oklarhet uppstår beträffande vad som gäller när ett aktiebolags enda 

ägare startar ett nytt enmansbolag, till vilket han överlåter inkråmet från det förra. I Millqvists 

scenario ser de båda bolagens gemensamma ägare till att det förvärvande bolaget före in-

kråmsöverlåtelsen lämnar samtycke till att det säljande bolaget fritt kan förfoga över inkråmet 

– en omständighet som, enligt 24 kap. 7 § BrB, kan ha inverkan vid bedömningen om brott 

föreligger. Enligt Millqvist föreligger i en sådan situation risken att förskingring enligt 10 kap. 

1 § BrB inte skulle anses föreligga, men däremot oredlighet mot borgenärer enligt 11 kap. 1 § 

BrB. I en dylik situation skulle troligtvis inte företrädarens skadeståndsansvar förändras; 

frågan är dock om det räcker för att rådighetsavskärandet skulle anses tillräckligt eller om 

även förskingringsansvar är en nödvändig förutsättning. Millqvist fruktar att HD i dessa två 

omdiskuterade domar har skapat ett mer osäkert rättsläge än tidigare.
44

 

Till 2008 års dom tillade referenten och justitierådet Håstad en tio sidor lång utredning om 

varför ett avskaffande av traditionsprincipen vore lämpligt. Ett sådant tillägg saknar preju-

dicerande verkan, och utgör endast den enskilde domarens egna åsikter och uppfattningar om 

de frågor som behandlas i domen. I Håstads fall är tillägget närmast en uppmaning till lagstift-

aren om lagändringar på vissa bestämda punkter, något som Millqvist ställer sig starkt kritisk 

mot: ”Justitieråden har en uppgift i att granska lagstiftaren men traditionellt har det skett i 

form av arbetet i Lagrådet med oftast lagteknisk granskning av nya förslag. Denna nya variant 

av tillägg till en dom utgör en annan form av granskning som mera påminner om lobbying 

                                                
43 Millqvist, Traditionsprincipen på tillbakagång. 
44 Ibid. 
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och opinionsyttring för rättspolitisk påverkan och utgör en ny dimension av maktfördelning 

mellan lagstiftande och dömande verksamhet.”
45

 Likväl är Håstads tillägg till 2008 års dom 

intressant i debatten om traditionsprincipens framtida existens. 

Rättspraxis ger inte någon klar bild av vilket eller vilka syften som egentligen skall förverkli-

gas genom traditionsprincipen, något som Håstad i sitt tillägg menar talar för att traditions-

principen har spelat ut sin roll. Traditionsprincipens ursprungliga syfte var troligtvis att skapa 

publicitet för säljarens respektive köparens borgenärer om vem som ägde den berörda egen-

domen. Denna teori är trolig med tanke på att fysisk tradition och registrering enligt lösöre-

köpslagen var metoder som skapade möjlighet för utomstående att kontrollera att transaktion 

verkligen hade skett – detta angavs även som skäl för införandet av denuntiationskravet i 31 § 

SkbrL.  

I förarbetena till skuldebrevslagen motiveras denuntiationskravet även med att det uppfyller 

det syfte som, i fråga om löpande skuldebrev och lösören, ligger till grund för traditionskrav-

et; detta syfte angavs vara att den faktiska möjligheten att förfoga över tillgången förflyttades 

från överlåtare till förvärvare.
46

 Denna effekt menar Håstad inte inträffar vid registrering 

enligt lösöreköpslagen, då säljaren, trots köparens sakrättsligt fullbordade förvärv, likväl fritt 

kan förfoga över den försålda egendomen.
47

 Håstad medger dock att kravet på avskuren 

rådighet i viss mån kan motverka skenavtal, med vilket avses ”avtal som ingås före en 

exekution i syfte att vilseleda borgenärerna, eftersom traditionen medför en uppoffring för 

säljaren”.
48

 Uppoffringen som Håstad syftar på är att säljaren, till följd av kravet på tradition, 

inte längre kan förfoga över den avyttrade egendomen. Däremot anser Håstad inte att tradi-

tionskravet är ett lämpligt instrument för att motverka skenöverlåtelser, eftersom den som vill 

bedra borgenärer, genom åtgärder före exekution, kan registrera ett lösöreköp, och såtillvida 

fortfarande kunna förfoga över egendomen.  

Håstad anser inte heller att traditionsprincipen är ett bra instrument för att motverka dubbel-

överlåtelse; att en köpare tar denna risk bör inte fälla honom vid säljarens insolvens, och en 

lösöreköpsregistrering är dessutom inte ämnad att förhindra dubbelöverlåtelse. 

Den avgörande omständigheten för att tradition inte kunde anses uppfyllt i husvagnsfallet, 

NJA 1975 s. 638, var inte det faktum att säljaren på grund av att han hade husvagnen i sin be-

                                                
45 Ibid. 
46 NJA II 1936 s. 112 f. 
47 NJA 2008 s. 684 (Håstads tillägg). 
48 Ibid. (s. 693).  
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sittning kunde förfoga över den, utan i stället att de företagna åtgärderna (bland annat provtur-

en) inte tillräckligt tydligt hade ådagalagt att tradition verkligen hade skett. Under senare års 

rättspraxis har emellertid kravet på rådighetsavskärande fått allt större betydelse vid bedöm-

ningen av om ett sakrättsligt fullbordat förvärv enligt traditionsprincipen verkligen har skett.
49

 

I NJA 1949 s. 164 fordrades ett avskärande av den faktiska tillgången, men därefter har det 

beträffande överlåtelse förklarats att rådighetsavskärandet inte avser möjligheten att motta 

prestation, och därmed inte heller rätten att nyttja tillgången, utan möjligheten att rättsligt för-

foga över tillgången; avgörande vikt lades vid om denna rådighet, genom underrättelsen till 

besittaren och genom villkoren i avtalsförhållandet, blivit avskuren i tillräcklig grad. 

Under senare år har en sakrättsligt fullbordad överlåtelse till en närstående inte ansetts vara 

hindrad av att en representant för förvärvaren har kunnat förfoga över det överlåtna för säljar-

ens räkning, utan det har varit tillräckligt att företrädaren för förvärvaren har haft ett egenin-

tresse av att inte göra det.
50

 Håstad menar att kravet på ett tydligt ådagaläggande genom dessa 

fall kan anses ha uppluckrats. Detta kan försvaras med att en strikt upprätthållen publicitet och 

krav på totalt avskuren rådighet omöjliggör genomförandet av ett antal legitima transaktion-

er.
51

  

Håstad påpekade i tillägget till NJA 2008 s. 684 att det två hundra år efter traditionsprincipens 

införande ännu råder oklarhet beträffande dess innebörd. Håstad menar att traditionskravet 

inte kan anses sakligt motiverat för att kreditgivare skall kunna förlita sig på att de tillgångar 

som innehas av en kredittagare vid tidpunkten för avtalets ingående, är tillgängligt som under-

lag vid en exekution hos denne; avbetalningsköp, leasingavtal, kommission och dylikt rubbar 

ofta besittningspresumtionen, och därtill kan en gäldenär enkelt avyttra tillgångar innan exe-

kution blir aktuell.
52

 

Håstad menar att värdet av traditionskravet uteslutande ligger i att ”det vid exekution neutrali-

serar antedateringar och andra falska påståenden om att lösöret var överlåtet innan exekution-

en inleddes”
53

; eftersom prövning av om ett verkligt överlåtelseavtal har ingåtts inte behöver 

göras när lösöret lämnats kvar hos överlåtaren, främjas exekutionens effektivitet. Inte heller 

denna effekt anser Håstad vara önskvärd eftersom förloraren blir den som har gjort ett verkligt 

förvärv av lösöre, men av någon anledning lämnat kvar det hos säljaren. Köparen lider en för-

                                                
49 Se NJA 1986 s. 217, NJA 1989 s. 705 och NJA 1996 s. 52. 
50 Se NJA 2000 s. 88 och 2007 s. 413.  
51 Se NJA 1998 s. 545 och 2 kap. 19 och 20 §§ ABL. 
52 NJA 2008 s. 684 (Håstads tillägg). 
53 Ibid. (s. 694). 
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lust om han helt eller delvis har betalat lösöret eller om han har gjort en god affär, ”bara där-

för att regeln har anpassats till att vissa insolventa personer försöker bedra sina borgenärer”
54

, 

samtidigt som borgenärerna kan tillgodogöra sig både lösöret och erlagd betalning. Enligt Hå-

stad finns inte längre ett behov av traditionsprincipen, eftersom 4 kap. 18 § UB i tillräcklig 

grad skyddar konkursborgenärerna genom att gäldenären presumeras vara ägare till den egen-

dom som finns i hans besittning. 

 

2.2.5.3 Kommentar 

Med hänsyn till Håstads argumentation i tillägget till NJA 2008 s. 684 kan konstateras att 

traditionsprincipen inte kan anses utgöra ett skydd för kreditgivare som vill kunna förutspå en 

potentiell låntagares kreditunderlag. Beträffande Håstads argument att traditionsprincipen inte 

är ett lämpligt instrument för att motverka skenöverlåtelser är jag mer tveksam. Håstad menar 

att den som vill vidta en skentransaktion, men likväl kunna förfoga över egendomen, kan göra 

en lösöreköpsregistrering. Detta är visserligen sant, men en registrering enligt lösöreköpslag-

en är tämligen omständlig att genomföra och i fråga om inkråmsöverlåtelser torde det vara i 

princip omöjligt. Därtill är förvärvaren av egendom som har registrerats i enlighet med lösöre-

köpslagen och lämnats kvar i säljarens besittning inte skyddad om överlåtaren försätts i kon-

kurs inom 30 dagar från att handlingarna inlämnats till kronofogdemyndigheten, något som 

motverkar försök till skentransaktioner kort innan ett konkursförsättande.  

Enligt Håstad är risken för dubbelöverlåtelse inget bra argument för att tillämpa traditions-

principen. Att traditionsprincipen minskar risken för dubbelöverlåtelse råder det ingen tvekan 

om; det torde vara betydligt lättare för en säljare att sälja samma egendom två gånger om 

egendomen efter den första försäljningen fortfarande finns kvar i säljarens besittning. Att 

köparen hämtar varan torde vara det bästa sättet för denne att förhindra att säljaren överlåter 

den på nytt. Frågan är om detta argument i tillräcklig grad talar för en fortsatt tillämpning av 

traditionsprincipen. Genom att köparen inte definitivt blir ägare förrän han har fått varan i sin 

besittning, ökar incitamenten för att han skall hämta varan från säljaren och därmed minskar 

risken för dubbelöverlåtelse. Samtidigt har Håstad en poäng i sitt argument – om nu tradi-

tionsprincipen syftar till att skydda köparen från dubbelöverlåtelse, varför är då köparen den 

som straffas i händelse av att han själv tar den risken? Anta att köparen av en stor maskin inte 

avser att själv använda den utan att sälja den vidare snart efter köpet. Anta vidare att han inte 

                                                
54 Ibid.  
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anser det vara värt det extra arbetet det innebär att ta hem maskinen för förvaring eller att re-

gistrera den enligt lösöreköpslagen; han beslutar sig därför för att lämna kvar maskinen hos 

säljaren och tar därmed även risken för att säljaren olovligt disponerar över maskinen på så 

vis att han överlåter den ånyo. Skall köparen på grund av detta även åläggas risken att han 

förlorar rätten till maskinen, och eventuellt även erlagd köpeskilling, i händelse av att säljaren 

försätts i konkurs eller att maskinen utmäts hos säljaren?  

En tillämpning av traditionsprincipen behöver emellertid inte alltid innebära ett större risktag-

ande för förvärvaren: Ponera att B köper en maskin av A. Emedan B ämnar sälja maskinen 

vidare inom en snar framtid låter han maskinen vara kvar på A:s fastighet. Anta att fastighe-

ten, i enlighet med 2 kap. 3 § JB, helt eller delvis är inrättad för industriell verksamhet och att 

maskinen är av sådant slag att den kan utgöra industritillbehör. Om huvudregeln vid förvärv 

av lösöre skulle vara sådan att tradition inte fordras för förvärvande av äganderätt, det vill 

säga att avtalsprincipen gällde, skulle incitamenten för B att flytta maskinen från A:s fastighet 

innan vidareförsäljningen vara lägre än vid en tillämpning av traditionsprincipen. Om A 

försätts i konkurs och maskinen fortfarande är kvar på dennes fastighet, riskerar B att 

maskinen utgör fast egendomen och att han som följd därav inte har gjort ett sakrättsligt 

giltigt förvärv av äganderätten till maskinen – därmed kan han heller inte separera egendom-

en. En tillämpning av avtalsprincipen vid köp av sådana maskiner som kan utgöra industritill-

behör kan således medföra en mer otydlig rättsföljd än vid tillämpning av traditionsprincipen. 

 Å andra sidan kan kanske den köpare som lämnar kvar varan hos säljaren betraktas som 

vilken borgenär som helst – är det rimligt att låta denna prioriteras i konkursen och gå före 

övriga borgenärer? Vad säger att den som köpt något av gäldenären, men undlåtit att hämta 

egendomen, skall ha bättre rätt i konkursen än den som har sålt något till samma gäldenär, 

men utan att ha fått betalt? Den senare har kanske vid åtskilliga tillfällen framställt krav på 

betalning och vidtagit alla medel för att så skall ske. Skall denne som ansträngt sig för att få ut 

sin rätt, tvingas stå tillbaka för den som tyckt att det var ”för omständligt” att hämta varan 

eller registrera sitt köp enligt lösöreköpslagen? Kanske bör man se det som så att båda i prin-

cip har rätt att kräva sin motprestation, men att den som sålt något till gäldenären och gör an-

språk på att få ut ej bestämd och individualiserad egendom inte kan utöva separationsrätt. 

Denne har trots allt möjlighet att kräva att säkerhet ställs, exempelvis genom pantsättning, 

innan han levererar varan till köparen.  
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Samtidigt kan man fråga sig om motsvarande ”ansträngning” bör kunna krävas även från den 

som köpt något av gäldenären. En köpare kan trots allt enkelt skydda sig mot säljarens 

insolvens genom att hämta egendomen och genom lösöreköpslagen, så varför skall denne 

automatiskt skyddas även om så inte sker? Kanske bör den köpare som väljer att lämna kvar 

varan i säljarens besittning, liksom den säljare som levererar innan betalning erläggs, kunna 

anses ha eget ansvar för att undersöka om säljarens ekonomiska situation är sådan att risk för 

insolvens föreligger.  

Jag skulle även vilja påstå att traditionsprincipen minskar risken för att konkursgäldenären, 

genom skenavtal, försöker undanta egendom från konkursboet och på så vis försämra borge-

närskollektivets ställning. Genom en tillämpning av avtalsprincipen skulle risken öka för att 

gäldenären försöker få det att verka som att egendom i dennes besittning tillhör en köpare som 

ännu inte har hämtat varan. Eftersom registrering enligt lösöreköpslagen i förevarande fall 

inte skulle krävas, kan det vara problematiskt att bevisa att den påstådda försäljningen är ett 

skenavtal. 

Det går emellertid inte att komma ifrån att traditionsprincipen i många fall kan skapa 

bekymmer, såsom i fallet med inkråmsöverlåtelse mellan närstående. Att traditionsprincipen, 

just i dylika situationer, har försvagats är inte mer än rimligt. Däremot inte sagt att ett totalt 

avskaffande av traditionsprincipen vare sig är nödvändigt eller önskvärt. 

Samtidigt tycks Sverige vara näst intill ensamt om att anse traditionskravet vara nödvändigt 

vid omsättningsköp. Kanske borde övervägas en lösning lik den i norsk lagstiftning där tradi-

tion krävs för sakrättsligt skydd endast vid säkerhetsöverlåtelser eller när lösöret lämnats hos 

säljaren i dennes intresse. Däremot är jag skeptisk till en lösning där köparen skyddas genom 

en överenskommelse om äganderättsövergång. En sådan lösning känns godtycklig, och torde 

öka risken för skentransaktioner.  

Med tanke på att traditionsprincipens karaktär av sakrättsligt moment har ifrågasatts, kan även 

ifrågasättas om stadgandet i 54 § 4 st. KöpL är skäligt – bör det faktum att varan redan har 

levererats till köparen utesluta att en säljare, vilken inte har förbehållit sig återtaganderätt, kan 

återta varan? Påpekas bör även att någon motsvarande regel till 54 § 4 st. KöpL inte finns i 

CISG – en omständighet som än mer visar på att den svenska regelns existens bör ifrågasättas. 
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En annan fråga att tänka på är att den köpare som erlägger köpeskillingen innan varan har 

levererats, saknar skydd mot säljarens borgenärer i händelse av dennes konkurs.
 55

 Frågan är 

om detta verkligen är önskvärt – bör inte en köpare som har erlagt full betalning kunna anses 

ha förvärvat äganderätten till egendomen, även om varan fortfarande finns kvar i säljarens 

besittning? Genom en tillämpning av avtalsprincipen hade istället köparen varit skyddad mot 

säljarens borgenärer redan genom avtalet. 

 

2.3 Separationsrätt 

 

2.3.1 Inledning 

Separationsrätt utgörs av krav från borgenär, som anser sig ha rätt att undanta viss egendom 

från en konkurs, på grund av att denne har en sakrättsligt skyddad rätt till egendomen som går 

före övriga borgenärers krav. I dylika fall åberopar borgenären som regel äganderätt som 

grund för sitt krav.
56

  

Separationsrätt kan krävas i två olika typer av sakrättsliga konflikter:  

I den ena konflikttypen innehar en person, B, egendom som inte är hans, men som hans bor-

genärer anser sig ha rätt till framför egendomens ägare, A. För att A skall kunna göra sepa-

rationsrätt gällande i ett sådant fall krävs att A, trots att egendomen står under B:s kontroll, 

aldrig har släppt äganderätten ifrån sig på ett sådant sätt att egendomen är tillgänglig för B:s 

borgenärer.  

I den andra konflikttypen har en person, B, förvärvat egendom från en tidigare ägare, A, men 

den tidigare A:s borgenärer anser sig ha rätt till egendomen framför B. Ett exempel på när en 

sådan situation kan uppstå är när B har köpt en båt av A, men A:s borgenärer anser sig ha 

bättre rätt till båten än B på grund av att den finns kvar hos A. För att förvärvaren skall kunna 

göra separationsrätt gällande i den här situationen krävs att denne har gjort ett definitivt ägan-

                                                
55 Med undantag för om köparen är konsument, då avtalsprincipen gäller, 49 § KköpL. 
56 Millqvist, Sakrättens grunder s. 45. 
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derättsförvärv till egendomen, och att förvärvet sålunda skall stå sig mot överlåtarens borge-

närer, trots att överlåtaren efter överlåtelsen drabbas av insolvens.
57

 

 

2.3.2 Specialitetsprincipen 

Att sakrätt, såsom äganderätt eller panträtt, endast kan avse specifika och identifierbara före-

mål, har länge varit fastslaget.
58

 Denna specialitetsprincip anger när giltig äganderätt till viss 

egendom föreligger, till skillnad från ett krav på att få ut ett värde från någon, det vill säga en 

fordringsrätt.
59

  

Specialitetskravet har två aspekter. För det första måste anspråket avse ett individuellt bestämt 

föremål. Om den, mot vilket anspråket är riktat, får prestera med vilket föremål som helst av 

viss art och mängd – ett så kallat generiskt bestämt anspråk – anses anspråkshavaren inte åt-

njuta äganderätt, utan får nöja sig med en fordringsrätt. För det andra måste anspråkshavaren, 

för att åtnjuta äganderätt, kunna identifiera exakt det föremål som anspråket avser. Kan före-

målet inte identifieras, på grund av att det har bytts ut eller sammanblandats med andra 

föremål av samma slag, har sakrätten gått förlorad.
60

  

Med beaktande av specialitetsprincipen kan separationsrätt således endast göras gällande till 

specifik och identifierbar egendom som finns i behåll hos medkontrahenten då kravet görs 

gällande; för att A skall kunna göra separationsrätt gällande, måste den egendom som A 

lämnat till B finnas kvar och kunna identifieras, när B försätts i konkurs eller blir utsatt för 

utmätning.
61

 Detta innebär att endast ett värde eller en kvantitet varumängd inte kan vara 

föremål för äganderätt, utan endast fordringsrätt kan vara aktuell i sådana situationer.
62

 

Tidigast när värdet har avskilts för fordringsägarens räkning kan separationsrätt komma i 

fråga.
63

  

                                                
57 Millqvist, Sakrättens grunder s. 74 f. 
58 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 152. 
59 Millqvist, Sakrättens grunder s. 78. 
60 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 152. 
61 Millqvist, Sakrättens grunder s. 79. 
62 Undén s. 60. 
63 Millqvist, Sakrättens grunder s. 78 f. 
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Därtill kan, enligt huvudregeln, separationsrätt till egendom i gäldenärens besittning endast 

utövas om gäldenären har haft en begränsad rätt till egendomen med skyldighet att återställa 

denna vid innehavstidens slut.
64

 

Sammanfattningsvis gör separationsrätten sig gällande på två sätt; dels genom kravet på 

bibehållen identitet, dels genom kravet på att besittaren har begränsad rätt till egendomen. 

 

2.3.3  Separationsrätt när anspråket avser ej individuellt 

bestämd egendom 

 

2.3.3.1 Inledning 

Enligt specialitetsprincipen är ägarens skydd vid utmätning och konkurs beroende av att egen-

domen finns kvar hos besittaren med bibehållen identitet. I lag och rättspraxis görs emellertid 

undantag från specialitetsprincipens krav genom att äganderättsanspråk ibland kan göras gäll-

ande gentemot annan egendom än den ursprungliga. Sådana undantag kan göras vid så kallad 

surrogation och efter identitetsförlust på grund av sammanfogande, bearbetning och samman-

blandning. 

 

2.3.3.2 Surrogation 

En av de situationer när undantag medges från specialitetsprincipen är när ägaren är skyddad 

genom så kallad surrogation. Med surrogation avses att äganderätten överförs till den egen-

dom, surrogatet, som har ersatt den ursprungliga egendomen, med rättsföljden att ägaren till 

den ursprungliga egendomen får en skyddad rätt till surrogatet i händelse av konkurs eller ut-

mätning. 

Frågan om ägaren skyddas genom surrogation uppkommer om besittaren olovligen överlåtar 

den ursprungliga egendomen till tredje man eller om egendomen tvångsvis fråntas besitta-

ren.
65

 I den nu upphörda bestämmelsen i 17 kap. 2 § HB, enligt vilken egendom, som inte till-

hörde gäldenären och, enligt huvudregeln, skulle tas ut ur konkursboet, angavs att om sådan 

                                                
64 Ibid. s. 82. 
65 Rodhe s. 199. 
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egendom var förvandlad och ej i behåll, var äganderätten förlorad och ägaren fick nöja sig 

med att bevaka en skadeståndsfordran.
66

 Regelns innebörd föreföll vara att separationsrätt ej 

kunde utövas i ett surrogat.
67

 

I 1921 års konkurslag
68

 gjordes emellertid ett undantag i 194 § 2 st, numera 7 kap. 23 § 2 st. 

KonkL, vilken stadgar att om gäldenären före konkursen avyttrat annans egendom, får ägaren 

till den försålda egendomen erhålla redovisning för vad som till följd av avyttringen inkomm-

er till konkursboet efter konkursutbrottet. Om köpeskillingen ännu inte erlagts, får ägaren 

själv göra fordringen gällande mot köparen – dock med förbehåll för att denne kan ha en 

kvittningsrätt mot konkursgäldenären.
69

 Bestämmelsen motiverades med att det skulle vara 

obilligt att inte ge ägaren separationsrätt till surrogatet i dessa fall, och att motsatt regel orätt-

färdigt skulle gynna konkursborgenärerna.
70

 Dock tillades att om vederlaget erlagts till den 

blivande konkursgäldenären innan konkursutbrottet, det ”ligger i öppen dag” att ägaren till det 

avyttrade endast får en oprioriterad fordran.
71

 Antagligen utgick man från att vederlaget i och 

med betalningen hade sammanblandats med mottagarens övriga egendom.
72

 

Noteras bör att stadgandet i nuvarande 7 kap. 23 § KonkL inte använder sig av äganderättster-

minologin, vilket Knut Rodhe
73

 menade var naturligt på grund av stadgandets placering i kon-

kurslagen. Lagrummet säger således ingenting om rätten att göra fordringen gällande före 

eller efter konkursen. Problemet diskuterades av Sven Bramsjö
74

, som menade att eftersom 

lagstiftarna valde att ta med regeln i 194 § 2 st. 1924 års konkurslag, måste man ha utgått från 

att svensk rätt inte innehåller någon allmän princip om att ägaren till ett förmögenhetsobjekt 

också blir ägare till vad som en obehörig föryttrare erhåller för objektet. Om en sådan princip 

hade funnits, hade 194 § 2 st. varit överflödig – fordringen hade då kunnat separeras med stöd 

av 17 kap. 2 § HB: ”vad i gäldenärens bo finnes, som hörer annan till, det skall först utta-

gas”.
75

 Bramsjö riktade dock kritik mot att den som olovligen föryttrar annans egendom, ge-

nom sin insolvens, kommer att avgöra huruvida ägaren har separationsrätt till köpeskillingen 

eller ej, och är inte ensam om att anse att vederlaget, med analog tillämpning av lagen om re-

                                                
66 Genom hänvisning till 17 kap. 16 § HB. 
67 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 165.  
68 SFS 1921:225. 
69 Jfr 28 § SkbrL och 31 § KommL. 
70 NJA II 1921 s. 619. 
71  Ibid. s. 620. 
72 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 165 
73 Knut Rodhe (1909-1999), professor emeritus och jur. dr. 
74Sven Bramsjö (1914-), jur.dr. och hovrättsråd i Umeå. 
75 Bramsjö s. 331. 
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dovisningsmedel, skulle kunna betraktas såsom surrogat om det med ”tillräcklig säkerhet” kan 

urskiljas.
76

 

 

2.3.3.3 Sammanblandning 

Separationsrätt kan främst göras gällande när egendomen i fråga inte är av fungibel karaktär. 

Även fungibel egendom med bibehållen identitet kan emellertid besittas av annan än ägaren 

under sådana förutsättningar att ägarens rätt till egendomen är skyddad vid utmätning och 

konkurs.
77

 Detta är fallet om egendomen hos besittaren hålls avskild från annan egendom av 

samma slag.
78

 Fungibel egendom kan emellertid lätt mista sin identitet genom att den 

sammanblandas med annan egendom. Sammanblandningen kan avse besittarens egendom i 

allmänhet, en del av besittarens egendom eller annan ägares egendom hos besittaren. 

Om sammanblandningen sker med egendom som tillhör annan än besittaren, anses de olika 

ägarna ha samäganderätt till den genom sammanblandningen uppkomna förmögenhetsmass-

an. Den allmänna uppfattningen är sedan länge att denna förmögenhetsmassa i sin helhet är 

oåtkomlig för besittarens borgenärer. 

Även i sådana fall när sammanblandningen skett med viss del av besittarens egendom, har 

man varit benägen att anta att samäganderätt kan föreligga, och att endast besittarens andel är 

åtkomlig för dennes borgenärer. 

Om sammanblandningen däremot har skett med besittarens egendom i allmänhet, har ägaren, 

i den mån surrogation inte är aktuellt, helt förlorat sin äganderätt och istället kvarstår ett opri-

oriterat fordringsanspråk.
79

 

 

  

                                                
76 Rodhe s. 199, Bramsjö s. 332. 
77 Rodhe s. 197.  
78 Se lag (1944:181) om redovisningsmedel. 
79 Rodhe s. 197. 
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2.3.4 Separationsrätt på grund av köparens betalnings-

dröjsmål – återtagandeförbehåll 

I 54 § KöpL stadgas under vilka förutsättningar en säljare får häva och återfå varan vid kö-

parens dröjsmål med betalningen. Av lagrummets fjärde stycke framgår att om godset har 

kommit i köparens besittning, är utgångspunkten att säljaren inte har rätt att häva köpet, såvi-

da säljaren inte har gjort förbehåll därom eller köparen avvisar godset.
80

 Avbetalningsköplag-

en utgår däremot från att säljaren förbehåller sig rätt att återta varan om köparen inte betalar.
81

 

Oavsett om köplagen eller avbetalningsköplagen är tillämplig måste dock säljaren själv sörja 

för att förbehållet finns med som ett villkor för köpet, för att kunna häva köpet eller återta 

varan vid utebliven betalning.
82

 Om förbehållet har utformats som ett ägarförbehåll eller som 

ett återtagandeförbehåll, saknar däremot betydelse.
83

 

Ett återtagandeförbehåll är en kreditsäkerhet, vilken syftar till att ge säljaren separationsrätt i 

köparens konkurs och vid utmätning hos denne, i konkurrens med övriga borgenärer. Frågan 

är vad som händer med separationsrätten vid köp, med tanke på huvudregeln att separations-

rätt endast kan utövas om gäldenären har en begränsad rätt till egendomen och har skyldighet 

att återställa denna vid innehavstidens slut. I köpesituationen skall varan normalt inte återställ-

as till säljaren, varför det skulle kunna argumenteras för att separationsrätt inte skall vara möj-

ligt; med en sådan lösning skulle emellertid så gott som alla återtagandeförbehåll vara sak-

rättsligt ogiltiga. Så är inte fallet – enligt gällande rätt kan en säljare, som beviljar köparen 

kredit, göra ett ägarförbehåll med sakrättsligt giltig verkan.
84

 

För att ett återtagandeförbehåll skall få sakrättslig effekt krävs att parterna haft den gemen-

samma avsikten att varan skall kunna återtas av säljaren i händelse av utebliven betalning. Om 

köparen har haft rätt att förfoga över varan genom att infoga den i annan egendom, förbruka 

den eller sälja den vidare, saknar således förbehållet verkan redan från början.
85

 Ett exempel 

på när den gemensamma avsikten brister, och återtagandeförbehåll ej kan göras gällande, är 

grisar som har köpts för uppfödning och slakt, om avsikten har varit att grisarna skall slaktas 

och säljas innan betalning sker.
86

 Inte heller däcken till en lastbil omfattas av ett återtagan-

                                                
80 Någon motsvarande regel finns inte i CISG.  
81 1 § 2 st. 2 p. AvbL. 
82 Millqvist, Sakrättens grunder s. 82. 
83 Karnov, 1 § 2 st. 2 p. AvbL, kommentar 6 (Åke Fors). 
84 Millqvist, Sakrättens grunder s. 82 ff. Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 181 ff. 
85 SOU 1988:63 s. 67. 
86 Jfr NJA 1959 s. 590. 
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deförbehåll, eftersom ett återtagande skulle verka värdeförstörande genom att göra lastbilen 

obrukbar.
87

 För ett återtagandeförbehålls giltighet fordras vidare att förbehållet ingår i köpe-

avtalet;
88

 ett förbehåll om återtaganderätt som görs efter varans avlämnande är sakrättsligt 

overksamt.
89

 Ett förbehåll om återtaganderätt kan uteslutande gälla säljarens kredit avseende 

köpeskillingen för den sålda varan. 

För att återtagandeförehållet skall fylla sitt syfte som kreditsäkerhet krävs dessutom att förbe-

hållet fortsätter vara sakrättsligt giltigt även under kredittiden. I rättspraxis har ett antal 

begränsningar för återtagandeförbehållets fortsatta giltighet uppställts. Återtagandeförbehållet 

kan inte göras gällande om egendomen, som belastas av förbehållet, sammanfogas med fast 

egendom, såsom fastighets- eller byggnadstillbehör enligt 2 kap. 1 och 2 §§ JB
90

 eller annan 

lös egendom
91

. Likaledes bortfaller återtagandeförbehållet om föremålet inte längre finns i be-

håll eller om nästa förvärvare har gjort ett extinktivt godtrosförvärv.
92

 Även när objektet på 

annat sätt förlorar sin identitet, och därmed även sambandet mellan fordran, återtagandeförbe-

håll och objekt, upphör förbehållets giltighet.
93

 

 

2.3.5 Separationsrätt vid utmätning 

Av 4 kap. 17 § UB framgår att endast egendom som tillhör gäldenären kan tas i anspråk för 

täckning av utmätningsborgenärens krav. All lös egendom som finns i gäldenären besittning 

presumeras tillhöra denne till dess det kan anses styrkt att egendomen tillhör annan.
94

 

Beträffande de fall då gäldenären inte besitter egendomen, angavs i propositionen till utsök-

ningsbalken att utmätning inte bör verkställas om inte ”övertygande utredning föreligger att 

egendomen tillhör gäldenären.”
95

 

Om tredje man påstår sig ha bättre rätt till egendomen än gäldenären, och skälen förefaller 

sannolika, men egendomen likväl utmäts, skall kronofogdemyndigheten förelägga tredje man 

att inom en månad från föreläggandets delgivande väcka talan.
96

 I förevarande fall får försälj-

                                                
87 NJA 1960 s. 9.  
88 Millqvist, Sakrättens grunder s. 84. Se även 1 § 2 st. 2 p. AvbL. 
89 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 185. Millqvist, Sakrättens grunder s.84. 
90 Däremot inte industritillbehör, 2 kap. 3 § JB. 
91 NJA 1960 s. 9. 
92 Millqvist, Sakrättens grunder s. 84 f. 
93 Se NJA 1976 s. 251. 
94 4 kap. 18 § 1 st. UB. 
95 Prop. 1980/81:8, s. 1100. 
96 4 kap. 20 § 1 st. UB. 
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ning av den utmätta egendomen inte ske fram till dess att tvisten om äganderätten prövats av 

domstol,
97

 eller till dess tidsfristen för att väcka talan har löpt ut. 

 

2.3.6 Separationsrätt i konkurs 

Motsvarighet till 4 kap. 17 § UB finns i 3 kap. 3 § KonkL, vilken stadgar att i konkursboet 

ingår ”all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller som 

tillfaller honom under konkursen och som är sådan att den kan utmätas”. I likhet med 

utmätningsfallet torde även vid konkurs gälla att vad som finns i konkursgäldenärens bo 

presumeras tillhöra denne.
98

 Om gäldenären i sin besittning har egendom som tillhör någon 

annan, skall denna egendom således inte räknas med i konkursboet, utan undantas från förfar-

andet på grund av att ägaren har separationsrätt till egendomen. Detta framgick tidigare ut-

tryckligen av 17 kap. 2 § HB
99

, vari stadgades att ”[v]ad i gäldenärens bo finnes, som hörer 

annan till, det skall först uttagas. ... Är det förvandlat och ej i behåll; gånge därmed som i 16 § 

skiljs.” Hänvisningen till 17 kap. 16 § HB innebar att om egendomen inte kunde identifieras, 

hade separationsrätten gått förlorad och omvandlats till en oprioriterad fordran. Även i 1862 

års konkurslag gavs uttryck åt separationsrätten; i 46 § stadgades en skyldighet för konkurs-

förvaltaren att ”avskilja vad [i konkursboet] finnes som annan tillhörer, och giva det till 

ägaren ut, då hans rätt ostridig är”. Att lagstiftaren valde att inte överföra bestämmelsen till 

1921 års konkurslag innebär inte att rättsläget har förändrats – separationsrätt på grund av 

bibehållen äganderätt är fortfarande grundregel.
100

 

Beträffande ägares separationsrätt till lösöre kan denne påfordra att konkursboet lämnar ut 

saken, såvida boet inte har pant- eller retentionsrätt i den.
101

 Om ägaren har separationsrätt till 

lösöre, men detta säljs av konkursförvaltaren i tron att det tillhörde konkursgäldenären, går 

inte ägaren miste om separationsrätten annat i det fall förvärvaren gör ett godtrosförvärv – 

vilket förvisso torde vara det normala. Pengarna som influtit med anledning av försäljningen 

tillfaller konkursboet och kommer att delas ut till borgenärerna, om inte ägaren låtit höra av 

                                                
97 Walin s. 146. 
98 Millqvist, Sakrättens grunder s. 76. 
99 Kvarstoden av 17 kap. HB från 1734 upphävdes i samband med förmånsrättslagens (1970:979) införande. 
100 Millqvist, Sakrättens grunder s. 75 f.  
101 Walin s. 149. 
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sig. Om slututdelning har skett finns i regel inget att få ur boet, och konkursförvaltaren kan 

endast bli ersättningsskyldig om han varit vårdslös.
102

 

 

2.4 Godtrosförvärv 

Lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (GFL) behandlar situationer när någon genom 

överlåtelse förvärvar lösöre av någon som senare visade sig inte vara lösörets rätte ägare. 

Lagen avser således en trepartssituation, där ägaren av någon anledning har förlorat besittning 

över egendomen till överlåtaren, som i sin tur överlåter egendomen till förvärvaren. Godtros-

förvärvslagen är tillämplig på såväl äganderätt som panträtt.
103

 I 2 § 1 st. GFL uppställs förut-

sättningarna för att förvärvaren skall göra ett extinktivt godtrosförvärv av egendomen i fråga: 

den tidigare ägarens krav utsläcks till förmån för förvärvarens rätt, om överlåtaren hade lösö-

ret i sin besittning när det överläts, förvärvaren har fått lösöret i sin besittning och förvärvaren 

var i god tro. För att förvärvaren skall anses ha varit i god tro fordras, enligt 2 § 2 st. GFL, att 

det är sannolikt att egendomens beskaffenhet, de former enligt vilka egendomen utbjöds och 

omständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade 

rätt att förfoga över egendomen. Den rätte ägaren anses ha bevisning för att överlåtaren sakna-

de rätt att förfoga över egendomen, medan förvärvaren har bevisbördan för att omständighet-

erna var av sådan art att han inte borde ha insett att överlåtaren saknade rätt att förfoga över 

egendomen.
104

 

Om ett extinktivt godtrosförvärv har skett, är förvärvaren ovillkorlig ägare till egendomen; 

överlåter denne egendomen till någon blir denna överlåtelse giltig, och detta även om 

förvärvaren har kännedom om att egendomen i tidigare led köpts av någon som saknade rätt 

att förfoga över den. Innebörden av en godtrosförvärvad panträtt är att panthavaren inte är 

skyldig att lämna ifrån sig panten utan att först få täckning för den fordran mot vilken panten 

svarar.
105

  

Trots att ett extinktivt godtrosförvärv har skett, har den förre ägaren, inom sex månader från 

det att han fick kännedom eller måste antas ha fått kännedom om godtrosförvärvandens inne-

                                                
102 Ibid. s. 151. 
103 1 § 1 st. och 8 § 1 st. GFL. 
104 Prop. 1985/86:123 s. 21. 
105 Millqvist, Sakrättens grunder s. 53. 
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hav, rätt att lösa ut egendomen.
106

 Vid godtrosförvärv av äganderätt motsvaras lösensumman 

av innehavarens förvärvs- och förbättringskostnader, medan lösensumman vid panträtt mot-

svaras av storleken på fordringen mot vilken panten svarar.
107

 

Notera att för att godtrosförvärv skall kunna ske uppställer 2 § 1 st. GFL krav på att över-

låtaren varken var ägare av egendomen eller hade behörighet att överlåta den. Därigenom ute-

sluts möjlighet att, med stöd av godtrosförvärvslagen, godtrosförvärva äganderätt eller pant-

rätt till lösöre om överlåtaren var konkursgäldenär, vilken förvisso var ägare till egendomen, 

men på grund av konkursbeslutet saknade rätt att förfoga över den.  

I dylika situationer kan däremot godtrosförvärv enligt 3 kap. 2 § KonkL bli aktuellt. Om en 

rättshandling företas mellan konkursgäldenären och annan senast dagen efter konkursen kun-

görs i Post- och Inrikes Tidningar, blir rättshandlingen gällande, trots regeln i 3 kap. 1 § 

KonkL som stadgar att gäldenären förlorat rådighet över sin egendom, om motparten inte kän-

de till konkursbeslutet eller borde ha antagit att gäldenären var försatt i konkurs.
108

   

                                                
106 5 § GFL. 
107 6 § 1 st. och 8 § 1 st. GFL. 
108 3 kap. 2 § 1 st. KonkL. 
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3 Rättshandlingars ogiltighet 

 

3.1 Inledning 

För att en rättshandling skall anses ogiltig krävs att en ogiltighetsgrund är för handen. En 

sådan ogiltighetsgrund kan vara att rättshandlingen är ofullständig, såtillvida att ett eller flera 

rekvisit för dess giltighet saknas. Ogiltighetsgrunden kan även bestå i att särskilda omständig-

heter förelåg vid rättshandlingens tillkomst, såsom tvång, svek eller misstag. En annan ogiltig-

hetsgrund kan vara att rättshandlingens innehåll strider mot en tvingande lagregel eller att 

rättshandlingen av annan orsak är otillåten. Ogiltigheten kan även ha sin grund i omständighe-

ter som inträffat efter rättshandlingens tillkomst.
109

 

Enligt en allmän uppfattning medför avtalslagens ogiltighetsregler i första hand att avtalet är 

ogiltigt. Uppfattningen har emellertid inte stöd i vare sig avtalslagen eller dess förarbeten. 

Enligt avtalslagens ogiltighetsregler kan i stället i första hand den egna rättshandlingen angrip-

as.
110

 

Ogiltighetsgrunder benämns vanligtvis som svaga eller starka. Skillnaden mellan svag och 

stark ogiltighet är påtaglig framför allt när medkontrahenten är i god tro om den omständighet 

som kan föranleda ogiltighet; en stark ogiltighetsgrund kan göras gällande mot såväl ondtro-

ende som godtroende medkontrahent, medan en svag ogiltighetsgrund i allmänhet endast kan 

göras gällande mot medkontrahent i ond tro. I avtalslagen har 28 §, om så kallat råntvång, och 

32 § 2 st., vilken behandlar befordringsfel, utformats som starka ogiltighetsgrunder, och kan 

således göras gällande även mot godtroende medkontrahent. De flesta av avtalslagens stad-

ganden om ogiltighet utgör emellertid svaga ogiltighetsgrunder, vilka i allmänhet endast kan 

göras gällande gentemot ondtroende medkontrahent.   

För att förstå avtalslagens ogiltighetsregler och den oklarhet om deras funktion som tycks 

råda, är det nödvändigt att återge en kort tillbakablick över reglernas uppkomst och tiden 

dessförinnan. 

 

                                                
109 Adlercreutz, Avtal s. 57. 
110 Kihlman, Fel s. 331. 
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3.2 Historia 

 

3.2.1 Tiden före 1915 

I början av 1900-talet, innan dagens avtalslag trädde i kraft, rådde osäkerhet huruvida det var 

löftesteorin eller kontraktsteorin som dominerade i Sverige. Enligt löftesteorin består ett avtal 

av två rättshandlingar, anbud och accept, och var och en av kontrahenterna i ett avtalsförhåll-

ande är bunden av sin egen rättshandling; den som har gett ett anbud kan inte återkalla det om 

det har kommit till adressatens kännedom.
111

 Enligt kontraktsteorin däremot, kan anbudsgiva-

ren återkalla anbudet till dess att det har accepterats; detta eftersom kontrahenten är bunden 

först i och med avtalet.  

Innan avtalslagens ikraftträdande tycks osäkerhet åtminstone ha rått beträffande huruvida av-

talsgivaren var bunden redan av löftet eller om bundenhet uppkom först i och med avtalet.
112

 

Trots att förekomsten av ensidiga rättshandlingar var erkända, såsom testamente, borgen och 

löpande förbindelser, var det naturligt att tala om avtals ogiltighet snarare än rättshandlingars 

ogiltighet, eftersom en eventuell ogiltighet av ett anbud, vilket kunde återkallas till dess det 

hade accepterats, var av föga intresse.
113

  

 

3.2.2 Avtalslagen 1915 

I och med avtalslagens tillkomst fastslogs att såväl anbud och accept som avtal är rättshand-

lingar. Avtalslagens upphovsmän tycks ha ansett att ogiltighetsreglerna snarare skulle möjlig-

göra ett angripande av den egna rättshandlingen i stället för avtalet som sådant; av såväl lag-

texten som av lagmotiven framgår att rättshandlingar kan träffas av ogiltighet. Detta innebar 

för svenskt vidkommande att det inte längre var korrekt att tala endast om avtals ogiltighet, 

eftersom avtalet bara är en av de rättshandlingar som kan träffas av ogiltighet. Endast i säll-

synta fall bör man kunna tala om att ett avtal framkallats genom svek, eftersom det i sådana 

situationer torde krävas att båda avtalsparterna har blivit lurade. Trots att rättsläget hade 

                                                
111 Förslag 1914 s. 116. 
112 Se Förslag 1914 s. 116 f., NJA II 1915 s. 232 f.  
113Som exempel angav Björling att konsekvens av svek var att den bedragne fick ”slippa ifrån det aftal, till 

hvilket han sålunda förledts”, i Civilrätt för nybörjare 1 (1910) s. 103. 
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förändrats beskrevs emellertid i doktrin även därefter att rättsföljden av svek var att avtalet 

var ogiltigt.
114

  

 

3.3 Nullitet eller angriplighet 

En rättshandling är en nullitet när den saknar verkan på grund av att en nödvändig förutsätt-

ning saknades vid dess tillkomst. Ett exempel på nullitet är när personen som företagit rätts-

handlingen saknade rättshandlingsförmåga, exempelvis på grund av att den var minderårig. 

En nullitet skall beaktas av domstol ex officio.  

De ogiltighetsgrunder som inte är nulliteter kallas angripligheter.
115

 En angriplighet syftar till 

att skydda en av avtalsparterna i en tvist mot motparten. Dessa regler är i stor utsträckning 

uttryck för den lojalitet som parter i avtalsförhållande bör visa varandra. Till angripligheterna 

hör både avtalslagens ogiltighetsregler och förutsättningsläran.
116

 Till skillnad från nulliteter 

kräver angripligheterna, för att ogiltighet skall aktiveras, att en part angriper den ifrågavaran-

de rättshandlingen genom att åberopa en ogiltighetsförklaring.
117

 Ibland måste detta ske inom 

viss tid eller i viss ordning. Ett uteblivet angrepp botar felet, varför rättshandlingen mycket 

väl kan betraktas som giltig fram till dess att den angrips.
118

  

 

3.4 Vad är ogiltighet? 

Möjligheten att angripa den egna rättshandlingen är främst av intresse när en avtalspart inte 

vill uppfylla medkontrahentens anspråk enligt rättshandlingens omedelbara innehåll. Ogiltig-

hetsreglerna är i första hand skyddsregler, vilka som sådana inte kan frambringa annan effekt 

än att löftesgivaren helt eller delvis befrias från bundenhet vid sin rättshandling. Syftet med 

angriplighet som ogiltighetsgrund är inte att förbjuda att en rättshandling uppfylls, utan att 

befria den som har avgivit en viljeförklaring från att uppfylla den.
119

 Att ogiltighetsgrunden 

endast kan angripas av löftesgivaren framgår även av ordvalet i 3 kap. AvtL, där rättshand-

lingarna i fråga genomgående sägs icke vara gällande mot löftesgivaren. 

                                                
114 Kihlman, Fel s. 333 med hänvisningar. 
115 Ibid. s. 326. 
116 Ibid. s. 330 f. 
117 Ibid. s. 326, Vahlén s. 79 f. 
118 Adlercreutz, Avtal s. 59. 
119 Kihlman, Fel s. 335. 
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Gemensamt syftar ogiltighetsgrunderna till att ge en rättshandling det innehåll den skulle ha 

haft om ogiltighetsgrunden inte hade varit för handen.
120

 Ogiltighetens innebörd är därför att 

rättshandlingen inte kan göras gällande enligt sitt innehåll.
121

 Ett angrepp mot en rättshandling 

med stöd av avtalslagens ogiltighetsregler behöver nödvändigtvis inte leda till att hela rätts-

handlingen är ogiltig, vilket brukar benämnas total ogiltighet, utan även så kallad partiell ogil-

tighet kan vara aktuellt.
122

 Vid partiell ogiltighet är löftesgivaren fortsatt bunden av sin rätts-

handling, men med ett annat innehåll än det synbara; således kan den kvarvarande delen fort-

farande anses som giltig. I de fall rättshandlingen framkallats av ogiltighetsgrunden, såtillvida 

att den aldrig hade företagits om ogiltighetsgrunden aldrig varit för handen, är det korrekta 

innehållet att hela rättshandlingen är ogiltig. Eftersom motpartens rättshandling fortfarande är 

giltig, har total ogiltighet samma effekt som om avtalet hävs; motparten är, utan erhållande av 

motprestation, inte längre tvungen att leverera enligt sin rättshandlings omedelbara inne-

håll.
123

 

Författarna till den rättsvetenskapliga litteraturen är dock inte helt ense om huruvida endast 

jämkningsreglerna i 36-38 §§ AvtL kan medföra partiell ogiltighet eller om även övriga ogil-

tighetsgrunder kan få sådan rättsföljd. Av 28-35 §§ AvtL framgår inte uttryckligen att partiell 

ogiltighet är möjligt
124

, utan där sägs endast att rättshandling inte är gällande.
125

 Enligt Kihl-

man är lagmotivens formulering om att 3 kap. AvtL har ”till uppgift att reglera verkningarna 

av vissa omständigheter, vilka hava till följd, att en rättshandling icke blir gällande efter sitt 

innehåll”
126

 stöd nog för att avsikten inte var att avtalslagens ogiltighetsgrunder endast kan 

medföra total ogiltighet – om syftet hade varit att rättshandlingen inte blir gällande alls, menar 

Kihlman att uttrycket att rättshandlingen inte blir gällande efter sitt innehåll skulle sakna 

funktion.
127

 Kihlman hör följaktligen till den skaran som menar att 28-35 §§ AvtL inte bara 

kan medföra total ogiltighet utan även partiell ogiltighet. 

Kurt Grönfors
128

 har emellertid gett uttryck för det motsatta i Avtalslagen
129

: ”Ogiltigheten 

som sanktion har något fyrkantigt över sig: inträder ogiltighet, får man ingenting; inträder den 

                                                
120 Ibid. s. 352. 
121 Förslag 1914 s. 115 f. Adlercreutz, Avtal s. 58. 
122 Kihlman, Fel s. 345.  
123 Ibid. s. 352 f. 
124 Med undantag från 32 § AvtL om förklaringsmisstag. 
125 Se 28-35 §§ AvtL. 
126 Förslag 1914 s. 115 f. 
127 Kihlman, Fel s. 346. 
128 Kurt Grönfors (1925-2005), professor i bland annat handelsrätt. 
129 Skriven under medverkan av Rolf Dotevall. 



 

 40 

 

inte, blir hela avtalet gällande. Det blir aldrig någon mellanlösning, ty valet gäller allt eller 

intet.”
130

 Enligt Grönfors fick avtalslagen först i och med 1976 års ändringar i 36 § AvtL
131

 en 

bestämmelse som ”uttryckligen helt öppnade möjligheten till alla mellanlösningar”.
132

  

Medan Grönfors anser att möjligheten att jämka ett avtal uppkom först i och med 36 § AvtL, 

menar således bland annat Kihlman att jämkning har varit ett alternativ alltsedan avtalslagens 

tillkomst. Enligt Kihlman var 36 § AvtL i sina senaste lydelser, liksom de tidigare jämknings-

reglerna, till stor del endast en rekodifiering av gällande rätt.
133

 Detta gäller i varje fall för 

omständigheter vid avtalets ingående; för jämkning på grund av senare inträffade förhållan-

den, råder ingen tvekan om att det innan införandet av 36 § AvtL inte fanns något direkt lag-

stöd.
134

 

 

3.5 Avtals ogiltighet enligt 28-31 och 33 §§ AvtL 

 

3.5.1 Inledning 

Ogiltighetsreglerna i 28-31 §§ AvtL avser alla situationer när ett otillbörligt förfarande från 

någons sida, vilket inte behöver vara motpartens, skall ha föranlett den rättshandlande att fö-

reta rättshandlingen, och på så vis åtminstone i allmänhet satt prägel på avtalets innehåll. Med 

undantag från 31 § AvtL tycks det vara oklart huruvida reglerna fordrar att innehållet är oför-

delaktigt för den rättshandlande. Vanligtvis torde dock inte kausalitet föreligga mellan mot-

partens agerande och rättshandlingens innehåll, om innehållet inte har påverkats av ageran-

det.
135

  

Bestämmelserna i 28-31 §§ AvtL är grova ogiltighetsgrunder och har alla motsvarigheter i 

brottsbalken. Här bör dock poängteras att avtalslagens ogiltighetsregler till en början utforma-

des oberoende av de straffrättsliga reglerna. Parallelliteten uppkom först i och med reformen 

av förmögenhetsbrotten år 1942, när de straffrättsliga reglerna fick en utformning i nära an-

                                                
130 Grönfors s. 178.  
131 SFS 1976:185. 
132 Grönfors s. 178. 
133 SOU 1974:83 s. 113. 
134 I SOU 1974:83 nämns särskilt att 33 § AvtL endast tar sikte på omständigheterna vid avtalets ingående.  
135 Adlercreutz, Avtalsrätt I s. 251. Jfr Kihlman, Fel s. 355. 
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slutning till bestämmelserna i avtalslagens tredje kapitel.
136

 Att en rättshandling har tillkomm-

it genom ett straffbart förfarande talar för att den kan ogiltigförklaras med stöd av motsvaran-

de ogiltighetsregel i avtalslagen.
137

 Å andra sidan är det inte en förutsättning att en rättshand-

ling är straffbar enligt brottsbalken för att den skall ogiltigförklaras genom tillämpning av 

motsvarande ogiltighetsregel.
138

  

En rättshandling blir, trots att den tillkommit genom otillbörligt tvång (29 § AvtL), svek (30 § 

AvtL) eller ocker (31 § AvtL), gällande mot medkontrahent i god tro.
139

 För att medkontra-

hent skall kunna vara i god tro skall måste det otillbörliga förfarandet ha utövats av tredje 

man. 29-31 och 33 §§ stadgar att rättshandlingen blir ogiltig, när motparten varit i ond tro om 

ogiltighetsgrunden. 

Godtroende medkontrahent har emellertid inte alltid skyddats i svensk rätt. Innan avtalslagens 

införande 1915 kunde svek liksom tvång av både rån- och utpressningskaraktär åberopas även 

gentemot medkontrahent i god tro.
140

 I arbetet med avtalslagen beslutade sig dock lagstiftaren 

för att överge detta för svensk och finsk rätt unika synsätt.
141

 I stället valde man att låta rån-

tvånget behålla denna totala genomslagskraft, medan rättsföljden av övriga ogiltighetsregler 

mildrades genom ett skydd för godtroende medkontrahent.
142

 I och med 1915 års lagstiftning 

skapades därmed en klar uppdelning mellan vad som idag är bekant under begreppen svaga 

och starka ogiltighetsgrunder. 

 

                                                
136 Karnov, rubrik till 3 kap. AvtL, kommentar 41 (Ingemar Persson). 
137 Adlercreutz, Avtalsrätt I s. 251. Att så är fallet är emellertid inte helt säkert; se Karnov, rubrik till 3 kap. 

AvtL, kommentar 41 (Ingemar Persson). Förslag 1914 s. 120. 
138 Adlercreutz, Avtalsrätt I s. 251. 
139 Detta framgår av det motsatsslut som lagbestämmelserna berättigar till, Förslag 1914 s.124. Undantag är dock 
möjligt vid benefika rättshandlingar. 
140Förslag 1914 s. 121 f. Stöd för denna tolkning av stadgandet i 1 kap. 1 § HB, vilken upphävdes genom avtals-

lagens införande, att ”Köp bör ske utan tvång eller list, med säljarens och köparens goda ja och samtycke. Sker 

det annorledes, var ogillt.” återfanns i 4 kap. 3 § äldre utsökningsbalken, vilken sedermera överflyttades till 10 § 

2 mom promulgationsförordningen till 1877 års utsökningslag; invändning om tvång eller förledande att utfärda 

skuldebre kunde göras gällande även gentemot den som i god tro blivit innehavare av skuldebrevet. Dessa 

stadganden motsvaras idag av 15 och 17 §§ SkbrL. 
141 Förslag 1914 s. 126 f.  
142 Ibid. s. 119 ff.  
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3.5.2 Separationsrätt på grund av ogiltighet enligt 28-31 och 

33 §§ AvtL 

Enligt Håstad är den rådande uppfattningen att om en insolvent förvärvares åtkomst från bör-

jan var ogiltig på grund av stöld eller svek, har dennes borgenärer i princip inte bättre rätt till 

egendomen än förvärvaren själv. Enligt den allmänna meningen kan överlåtaren göra separa-

tionsrätt gällande även mot förvärvarens borgenärer oavsett om ogiltigheten beror på en stark 

eller en svag ogiltighetsanledning, vilken endast kan göras gällande mot motpart i ond tro.
143

 

Håstad menar att en ondtroende motparts borgenärer inte ens vid skenavtal kan stöda sig på 

god tro.
144

 För separationsrätt krävs emellertid att ogiltighet verkligen föreligger mellan över-

låtaren och förvärvaren, samt att förvärvaren otvivelaktigt varit skyldig att utge egendomen 

till överlåtaren, om förvärvaren inte hade drabbats av utmätning eller konkurs.
145

  

 

3.5.3 Stark ogiltighet – 28 § AvtL 

I 28 § AvtL behandlas situationer när en rättshandling föranleds av råntvång
146

, vilket känne-

tecknas av våld mot person eller hot innebärande trängande fara.
147

 Lagregeln åsyftar situa-

tioner med så starkt våld eller hot att det närmast kan liknas med ”pistolen mot pannan”.
148

 

Denna bestämmelse är en stark ogiltighetsgrund, och kan således göras gällande mot såväl 

ondtroende som godtroende medkontrahent. För att en rättshandling skall bli ogiltig när 

tvånget har utövats av annan än avtalspart, vilket är en förutsättning för att avtalspart skall 

kunna vara i god tro, har den tvungne emellertid en underrättelseskyldighet; om den tvungne 

vill göra ogiltighet gällande mot godtroende motpart krävs att denne, inom skälig tid efter det 

att tvånget upphört, meddelar motpart därom.
149

 

 

  

                                                
143 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 204. Walin s. 61. 
144 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 204. Håstad, Festskrift till Christensen s. 157. Belägg för denna 

rättsgrundsats finns i numera upphävda 17 kap. 2 § HB samt NJA 1995 s. 162. 
145 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 203. 
146 Jfr 8 kap. 5 § BrB. 
147 28 § 1 st AvtL. 
148 Karnov, 28 § AvtL, kommentar 42 (Ingemar Persson). 
149 28 § 2 st. AvtL. 
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3.5.4 Svaga ogiltighetsgrunder 

 

3.5.4.1 Inledning 

Bortsett från 28 § AvtL är övriga ogiltighetsregler i avtalslagen
150

 av svag karaktär.  

När svaga ogiltighetsgrunder är av intresse finns det två relationer: dels en mellan löftesgiva-

ren (A) och den som framkallar löftet (C) – ogiltighetsrelationen, dels en mellan löftesgivaren 

(A) och motparten (B) – avtalsrelationen. Ett exempel på detta är att A, under hot av C, ingår 

avtal med B. I en sådan konstellation är B avtalspart i avtalsrelationen men samtidigt tredje 

man i ogiltighetsrelationen. I valet mellan att skydda den som har utsatts för otillbörlig påver-

kan och den tredje man som har ingått avtal i förlitan på löftesgivarens synbara rättshandling, 

har lagstiftaren valt att skydda tredje man, genom att denne, förutsatt att god tro föreligger, 

tillåts dra nytta av ogiltighetsgrunden. 

I en konkurssituation, där borgenärer normalt är godtroende tredje män, skyddas däremot ofta 

löftesgivaren även när dessa tredje män är i god tro. Till skillnad från den godtroende tredje 

man som samtidigt är motpart i ett avtalsförhållande, drabbas de av att löftesgivaren får göra 

ogiltighet gällande mot konkursboet, trots att ogiltigheten varken uppkommit på grund av ell-

er med kännedom hos vare sig konkursboet eller borgenärerna. Med anledning av detta ifrå-

gasätter Kihlman i sitt bidrag till Rättsvetenskapliga studier tillägnade Knut Rodhe ”om inte 

svaga ogiltighetsgrunder borde behandlas på motsvarande sätt i konkurssituationer som i obli-

gationsrättsliga situationer, eftersom en godtroende borgenär i allt väsentligt kan jämställas 

med en godtroende motpart när löftesgivaren åberopar en ogiltighetsgrund.” Kihlman menar 

att borgenärer, liksom löftesgivarens godtroende motpart, många gånger har förlitat sig på att 

löftet är giltigt, varför han inte anser det vara en självklarhet att konkursborgenärernas goda 

tro skall vara av mindre värde än motpartens.
151

 Problemet blir särskilt påtagligt i situationer 

när en ondtroende motpart försätts i konkurs, löftesgivaren åberopar ogiltighet och motpartens 

övriga fordringsägare saknar kännedom om ogiltighetsgrunden.  

Frågan om svag ogiltighets verkan mot tredje man har inte reglerats generellt i lag.
152

 Frågan 

berördes i motiven till avtalslagen, där kommittén frågade sig ”huruvida ogiltigheten kan åbe-

ropas [gentemot] tredje man, som i god tro fått egendomen eller handlingen till sig överlåten 

                                                
150 Med undantag från 32 § 2 st. AvtL om förvanskning. 
151 Kihlman i Rättsvetenskapliga studier tillägnade Knut Rodhe s. 200. 
152 Göranson s. 20. 
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från förvärvaren.”
153

 Efter att ha konstaterat att förslaget till att de enda reglerna i avtalslagen 

som berörde problemet var 34 och 35 §§ om skenrättshandlingar och ofrivilligt utgivna skul-

debrev, fortsatte kommittén:  

”Även för andra fall skulle det kunna ifrågasättas att uppställa särskilda regler till 

skydd för godtrosförvärv. När en ogiltighetsgrund – exempelvis svikligt förle-

dande – enligt förslagets bestämmelser icke kan göras gällande, med mindre med-

kontrahenten insåg eller bort inse, att detsamma var för handen, kunde tyckas, att 

ogiltigheten ej heller borde få åberopas gent emot den, som utan insikt från honom 

förvärvat vad han genom rättshandlingen åtkommit. Att uppställa en allmän regel 

av detta innehåll torde dock vara att gå för långt. Beträffande lösören förefinns i 

svensk rätt intet praktiskt behov av en sådan regel, och beträffande fast egendom 

skulle det illa överensstämma med de hos oss gällande rättsgrundsatser, om rätten 

att tala å ett ogiltigt fång skulle utan vidare avskäras därigenom att förvärvaren 

överläte egendomen till någon annan.”
154

 

Ulf Göranson
155

 konstaterade i Ogiltighet i sakrätten, att ingen med allvar tycktes ha ”höjt 

rösten för att tillerkänna den godtroende förvärvaren bättre rätt än ursprungsägaren, innan han 

gjort ett fullbordat extinktionsförvärv, om den bakomliggande kausalbristen är svek eller lik-

nande allvarlig ogiltighetsanledning.”
156

  

 

3.5.4.2 29 § AvtL – Utpressning 

En lindigare form av tvång, utpressning genom användning av psykiska påtryckningsmed-

el
157

, behandlas i 29 § AvtL. För att ogiltighet skall kunna hävdas med stöd av bestämmelsen 

fordras att tvånget har framkallat rättshandlingen, det vill säga att kausalsamband föreligg-

er.
158

  

29 § AvtL är en svag ogiltighetsgrund, varför den endast kan åberopas mot ondtroende med-

kontrahent. För ogiltighet krävs således antingen att motparten själv har utövat tvånget eller 

att han insett eller borde ha insett att rättshandlingen framkallats genom utpressning. Till skill-

                                                
153 NJA II 1915 s. 234. 
154 Ibid. s. 234 f. 
155 Ulf Göranson (1947-), professor i jämförande rätt och internationell civilrätt. 
156 Göranson s. 22. 
157 Jfr 9 kap. 4 § BrB. 
158 29 § AvtL. 
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nad från 28 § AvtL föreskriver 29 § AvtL ingen möjlighet att reklamera, varför den som 

tvingats till att rättshandla inte kan undgå bundenhet om medkontrahenten är i god tro.
159

  

Enligt motiven är 29 § AvtL inte endast tillämplig ”om de använda tvångsmedlen i och för sig 

varit rättsstridiga, utan även då någon medelst hot att företaga en åtgärd, vartill han är lagligen 

berättigad, tilltvingat sig obehöriga förmåner”
160

. Ett i motiven angivet exempel är hot om an-

givelse för brott, såvida den som utövar utpressningen inte själv har målsäganderätt i brottet i 

fråga.
161

 I en sådan situation krävs således för ogiltighet att tvånget är förenligt med obehöriga 

förmåner. I annat fall torde det vara tillräckligt att rättshandlingen framtvingats på olagligt 

sätt, till exempel att någon har tvingat annan att sälja egendom till ett i och för sig skäligt 

pris.
162

 

 

3.5.4.3 30 § AvtL – Svek 

 

Liksom 29 § AvtL är ogiltighetsregeln i 30 § AvtL om svek en svag ogiltighetsregel, vilken 

för ogiltighet förutsätter ond tro hos motparten om att rättshandlingen har föranletts av ett 

svikligt förledande. Uttrycket svikligen förklaras i förarbeten som när någon ”mot bättre 

vetande och i avsikt att därigenom förleda den andre till rättshandlingens företagande”.
163

 Det 

svikliga förledandet kan bestå i antingen att positivt oriktiga uppgifter lämnas eller att för 

rättshandlingen betydelsefulla omständligheter förtigits. Av motiven framgår att ett förfarande 

inte lika ofta kan klassificeras som svikligt i det senare fallet.
164

 

Även i 30 § AvtL uppställs krav på att kausalsamband föreligger, det vill säga att den företag-

na rättshandlingen har framkallats av det svikliga förledandet. Svek utgör någon form av psyk-

isk påtryckning, och det är inte alltid lätt att avgöra vad som har varit det avgörande motivet 

för en person att företa en rättshandling. För ogiltighet fordras dock att personen åtminstone 

inte skulle ha företagit rättshandlingen med dess innehåll, om han inte hade blivit utsatt för det 

                                                
159 Adlercreutz, Avtal s. 67. 
160 Förslag 1914 s. 124. 
161 Ibid. 
162 Adlercreutz, Avtalsrätt I s. 252. 
163 Förslag 1914  s. 128. 
164 Ibid. 
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svikliga förledandet.
165

 Om det svikliga förledandet har utövats av motparten, underlättas 

bevisningen genom att kausalsamband då presumeras föreligga.
166

 

Till skillnad från dess straffrättsliga motsvarighet i brottsbalken, uppställs i 30 § AvtL inte 

något krav på vinstsyfte för att en rättshandling skall förklaras ogiltig. Förmodligen måste det 

svikliga förfarandet avse en tämligen bestämd rättshandling till förmån för gärningsmannen 

själv eller någon annan. För svek torde krävas att rättshandlingen, åtminstone i allmänhet, 

framstår som ofördelaktig för den som företar den, eller för vilkens räkning han handlar, men 

kanske inte i påfallande hög grad.
167

 I NJA 1932 s. 183 fastslogs att det, för en tillämpning av 

30 § AvtL, inte krävdes att det svikliga förfarandet hade visats medföra förlust för den 

rättshandlande, utan i fallet framstod transaktionen som riskabel och därmed ofördelaktig för 

den rättshandlande. 

 

Praxis 

Separationsrätt på grund av bedrägeri beviljades i ett utmätningsfall i NJA 1995 s. 162. En 

personbil, Porsche Targa, som var i gäldenären M:s besittning, utmättes av kronofogde-

myndigheten den 11 oktober 1991. P överklagade utmätningen i både Svea HovR och HD, 

och hävdade att bilen tillhörde honom. P uppgav att bilen hade kommit i M:s besittning ge-

nom ett bytesavtal, men att detta avtal var ogiltigt och att M därför aldrig hade blivit ägare till 

bilen. Till stöd för sin talan åberopade P dels en brottmålsdom från Falu TR den 6 mars 1992, 

enligt vilken M hade förklarats skyldig till bedrägeri eftersom den bil han lämnat i utbyte var 

köpt på avbetalning med äganderättsförbehåll för säljaren och att bilen, som var belastad med 

skulder, fortfarande var i säljarens ägo, dels en lagakraftvunnen tredskodom av Falu TR den 

10 juli 1992 enligt vilken bytesavtalet hade förklarats ogiltigt. Svea HovR ansåg att tredsko-

domen, vilken hade meddelats efter utmätningen, i och för sig medförde att bytesavtalet var 

ogiltigt, men att den endast reglerade rättsförhållandet mellan parterna i målet och därför inte 

med verkan mot utmätningssökandena kunde anses visa att P, och inte M, var ägare till bilen. 

HD framförde att ”ett straffbart bedrägeri medför ogiltighet enligt 30 § avtalslagen av en 

genom bedrägeriet framkallad rättshandling”
168

. Därmed konstaterades att bytesavtalet mellan 

P och M var ogiltigt: ”Prestationerna enligt avtalet skall alltså återgå i den mån egendomen 

                                                
165 Adlercreutz, Avtalsrätt I s. 254. 
166 29 § 2 st. AvtL. 
167 Adlercreutz, Avtalsrätt I s. 254 f. 
168 NJA 1995 s. 162 (s. 164). 
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finns i behåll. Rätten att vid ogiltighet återfå individualiserad egendom som finns i behåll får 

göras gällande mot medkontrahentens borgenärer och detta gäller även om kravet på återgång 

framställs först efter det att egendomen utmätts.”
169

 

Av HD:s dom framgår att ett ogiltigt avtal enligt 30 § AvtL medför separationsrätt för ägaren 

om egendomen i fråga befinner sig i den ogiltige förvärvarens besittning, oavsett om avtalet 

förklaras ogiltigt före eller efter besittaren blir utsatt för utmätning eller konkurs. 

 

3.5.4.4 31 § AvtL – Ocker  

Bestämmelsen om ocker
170

 i 31 § AvtL syftar till att förhindra att någon skaffar sig uppenbart 

orimliga ekonomiska förmåner från annan genom utnyttjande av dennes underläge. För ogil-

tighet med stöd av 31 § AvtL fordras att förmånerna enligt avtalet står i uppenbart missför-

hållande till vederlaget; rättshandlingens innehåll skall således vara särskilt ofördelaktigt för 

den rättshandlande. Därtill krävs att motparten skall ha dragit nytta av den rättshandlandes 

”trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning”
171

 för att åtnjuta ifrågavarande för-

måner. Med trångmål, vilket kan vara antingen ekonomiskt eller att personen befinner sig i en 

nödställd situation, och beroende ställning innefattas ett visst moment av tvång. Till skillnad 

mot fallet i tvångsbestämmelserna i 28 och 29 §§ AvtL, där tvånget förutsätts vara framkallat 

för ändamålet, krävs i 31 § AvtL ett utnyttjande av en föreliggande situation, trots att även en 

aktiv påverkan måste kunna styrkas.
172

 Med begreppet oförstånd avses en bristande omdöm-

esförmåga, vilken kan bero på oförstånd eller oerfarenhet. Ett exempel på oförstånd är att part 

ingick avtal under berusning.
173

 

Liksom lindrigare tvång och svek är ocker utformat som en svag ogiltighetsgrund, vilken fö-

rutsätter att motparten antingen själv utövat ockret eller att han kände till eller borde haft 

kännedom om det otillbörliga förfarandet.
174

  

 

 

                                                
169 Ibid. 
170 Jfr 8 kap. 5 § BrB. 
171 31 § 1 st. AvtL. 
172 Adlercreutz, Avtalsrätt I s. 252 f. 
173 Karnov, 30 § AvtL, kommentar 44 (Ingemar Persson). 
174 31 § 2 st AvtL. 
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3.5.4.5 33 § AvtL – I strid mot tro och heder 

33 § AvtL är, tack vare sin vaga elastiska utformning, en av generalklausulerna i vår lagstift-

ning.
175

 Bestämmelsen tillkom före 36 § AvtL, och syftet med dess införande var att möjlig-

göra ett ogiltigförklarande av sådana rättshandlingar som inte kunde ogiltigförklaras med stöd 

av de andra bestämmelserna i avtalslagen.
176

  

33 § AvtL tar sikte på ohederliga situationer, med vilket avses sådana situationer, där omstän-

digheterna vid rättshandlingens tillkomst var sådana att det, med vetskap om dem, skulle 

strida mot tro och heter att åberopa rättshandlingen.
177

  Bland annat situationer som ligger på 

gränsen till svek, men utan att falla in under 30 § AvtL, avses kunna angripas med hjälp av 33 

§ AvtL.
178

 Den kännedom om relevanta fakta, som måste föreligga vid rättshandlingens 

tillkomst, begränsar avsevärt regelns tillämpningsområde.
179

 

Ett antal rekvisit uppställs i 33 § AvtL för att ett avtal skall bli ogiltigt med dess tillämpning. I 

objektivt hänseende skall förekomsten av vissa omständigheter vid rättshandlingens tillkomst 

vara av sådan karaktär att ”det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om dem åbero-

pa rättshandlingen”
180

. I subjektivt hänseende skall motparten ha haft eller antas ha haft 

kännedom om dessa omständigheter vid den tidpunkt när rättshandlingen blev honom kunnig. 

Vetskapen om dessa omständigheter, som motparten erhållit efter det att rättshandlingen 

kommit till hans kännedom
181

, saknar således betydelse för denna bestämmelse. Av lagmo-

tiven framgår att gränsen går mellan ett ”lovligt utnyttjande av en affärsskicklighet, som är 

överlägsen medkontrahentens, och ett mot tro och heder stridande handlingssätt”.
182

 Således 

strider det inte i och för sig mot tro och heder att inte upplysa motparten om alla omständighe-

ter man känner till.
183

 Som exempel på när 33 § AvtL är tillämplig anges i lagmotiven att ”den 

ena kontrahenten väl icke kan övertygas om att hava genom svikligt förfarande framkallat en 

rättshandling men på ett ohederligt sätt begagnat sig av den handlandes obekantskap med 

vissa felaktiga förhållanden”.
184

  

                                                
175 Karnov, 33 § AvtL, kommentar 48 (Ingemar Persson). 
176 Förslag 1914 s. 133. 
177 33 § AvtL. 
178 Yxklinten s. 63. Se även Förslag 1914 s. 132 ff. 
179 Karnov, 33 § AvtL, kommentar 48 (Ingemar Persson). 
180 33 § AvtL. 
181 Med den modifikation av tidpunkten som 39 § 2 men. AvtL tillåter. 
182 Förslag 1914 s.133.  
183 Kihlman, Fel s. 337. 
184 Förslag 1914 s.134. 
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En väsentlig skillnad mot ogiltighetsreglerna i 28-31 §§ AvtL är att det, för att 33 § AvtL 

skall vara tillämplig, inte krävs ett otillbörligt förfarande från motparten eller tredje man som 

framkallat den rättshandlandes rättshandling med ifrågavarande innehåll. Det otillbörliga ligg-

er istället i att motparten åberopar rättshandlingen trots att han har vetskap om de omständig-

heter som föranlett rättshandlingens tillkomst. 

I förarbetena varnades för att alltför generöst tillämpa denna allmänna bestämmelse. Farhåg-

orna att 33 § AvtL skulle missbrukas har dock inte besannats, utan lagregeln har tillämpats 

tämligen restriktivt.
185

 

 

3.6 34 § AvtL – Skenavtal  

 

34 § AvtL stadgar att om skuldebrev, kontrakt eller annan skriftlig handling har upprättats för 

skens skull, kan den som i god tro förvärvar handlingen likväl göra den gällande. Till skillnad 

från övriga bestämmelser i avtalslagens ogiltighetskapitel, avser 34 § AvtL inte avtalsparter-

nas inbördes förhållanden utan förhållandet till tredje man. Den outsagda huvudregeln är att 

ett skenavtal aldrig kan göras gällande mellan dem som upprättat avtalet. Det i 34 § AvtL ut-

talade undantaget syftar till att skydda tredje man som förvärvat den skriftliga handlingen i 

god tro.
186

 

 

Praxis  

Frågan om ogiltigt avtal på grund av att avtalet var ett skenavtal medför separationsrätt be-

rördes, men utan att besvaras, i NJA 2007 s. 163. I.H och hennes make hade införskaffat en 

bil för att sonen, L.H, skulle kunna ta sig till och från sitt arbete samt hjälpa föräldrarna med 

skjuts till bland annat läkare. Varken I.H eller hennes make, som vid inköpet var 74 respekti-

ve 78 år gamla, hade körkort. Vid tiden för köpet av bilen var L.H utsatt för löneutmätning. I 

köpeavtalet, vilket var daterat den 21 juni 2005, stod I.H som köpare av bilen. Den 29 juni 

2005, samma dag som I.H registrerades som ägare av bilen, försäkrade I.H bilen med sig själv 

som försäkringstagare. Sedan ett försäkringsfall hade inträffat informerades I.H av sitt försäk-

                                                
185 Adlercreutz, Avtalsrätt I s. 273. 
186 Karnov, 34 § AvtL, kommentar 49 (Ingemar Persson). 
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ringsbolag om att försäkringen inte gällde när L.H körde bilen, såvida bilen inte var registre-

rad på honom och han tecknade försäkring för bilen. Den 8 maj 2006 registrerades bilen på 

L.H i bilregistret och L.H registrerades som försäkringstagare hos försäkringsbolaget. Enligt 

I.H berodde denna registrering enbart på uppgifterna från försäkringsbolaget – någon verklig 

överlåtelse av bilen till L.H hade däremot inte gjorts. Bilen var vid utmätningstillfället i L.H:s 

besittning, varför han presumerades vara dess ägare, och utmätning skedde med stöd av 4 kap. 

18 § UB.  

I HD:s avgörande om prövningstillstånd skulle beviljas, uppmärksammades två frågor. Den 

första frågan avsåg om I.H hade bevisbördan både för att hon hade förvärvat bilen för egen 

räkning och för att hon därefter inte hade överlåtit bilen till L.H, eller om  bevisbördan var 

delad på så vis att, i händelse av att I.H skulle anses ha styrkt att hon förvärvat bilen för egen 

räkning, utmätningssökanden hade bevisbördan för att bilen därefter hade överlåtits till L.H. 

Den andra frågan avsåg situationen om skenöverlåtelse mellan I.H och L.H skulle anses 

föreligga – var då den allmänna regeln att en obligationsrättslig ogiltighet kan göras gällande 

även mot förvärvarens borgenärer tillämplig, eller borde den ”som – medveten om att det är 

missvisande – låtit annan framträda som ägare ... få finna sig i att inte bara skenförvärvarens 

godtroende successorer (se 34 § första stycket avtalslagen) utan även skenförvärvarens 

borgenärer skall få stödja sig på skenrättshandlingen”.
187

 Prövningstillstånd meddelades, men 

på grund av att både hovrätten och HD bedömde att I.H inte hade kunnat visa på att hon hade 

förvärvat bilen för egen räkning, belystes frågan om ett skenavtals verkan inte i den fortsatta 

prövningen.
188

 

 

3.7 36 § AvtL 

36 § AvtL är avtalsrättens stora generalklausul.
189

 Bestämmelsen möjliggör en jämkning av 

avtalsvillkor som är oskäliga ”med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalet 

tillkomst, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt”.
190

 I första hand är 

36 § AvtL klausulinriktad, men vid prövningen av en avtalsklausuls oskälighet skall hänsyn 

även tas till andra delar av avtalet – en helhetsbedömning skall med andra ord göras.
191

 Om 

                                                
187 NJA 2007 s. 163 (s. 167). 
188 NJA 2008 s. 444. Millqvist, Besittning presumerar äganderätt. 
189 Karnov, 36 § AvtL, kommentar 52 (Ingemar Persson). 
190 36 § 1 st. 1 men. AvtL. 
191 Adlercreutz, Avtal s. 87. 
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det oskäliga avtalsvillkoret är så väsentligt att det inte finns något godtagbart sätt att ge avtalet 

ett ändrat innehåll, möjliggör stadgandet att avtalet ”i sin helhet lämnas utan avseende”. 

Denna möjlighet bör dock enligt förarbetena nyttjas med försiktighet.
192

  

Vid prövningen av huruvida ett avtalsvillkor är oskäligt skall, enligt 36 § 2 st. AvtL, särskild 

hänsyn tas till behovet av skydd för den underlägsne avtalsparten. Syftet med lagen var främst 

att stärka konsumentskyddet
193

, och i lagtexten anges också konsument som konkret exempel. 

Därtill valde lagstiftaren att lägga till ”eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsför-

hållandet”, vilket öppnar upp för att även andra avtalsparter skall anses vara extra skyddsvär-

da. En sådan avtalspart kan exempelvis vara en småföretagare gentemot ett större företag. I 

förarbetena anges dessutom att anledning att jämka oskäliga avtalsvillkor inte enbart kan 

finnas när en starkare part har skaffat sig förmåner på den svagare partens bekostnad, utan 36 

§ AvtL kan även tillämpas när parterna är jämställda, exempelvis vid avtal mellan privatper-

soner,
194

 eller till och med till förmån för den starkare parten.
195

 

Trots sin annorlunda utformning gentemot övriga ogiltighetsregler i avtalslagen, torde rätts-

följden av 36 § AvtL inte skilja från övriga regler. Partiell ogiltighet medför som bekant att 

rättshandlingen jämkas, det vill säga fortsätter att vara gällande men att innehållet modifieras, 

och att en rättshandling ”i sin helhet lämnas utan avseende” enligt 36 § AvtL har samma 

innebörd som att en rättshandling förklaras totalt ogiltig. Således är det möjligt att med 36 § 

AvtL uppnå samma rättsföljder som med övriga ogiltighetsregler.
196

 

Den möjligheten 36 § AvtL ger till jämkning vid senare inträffade förhållanden medför dock 

inte att den har ersatt förutsättningsläran vid så kallade bristande förutsättningar, vilket heller 

inte var utredarnas syfte: ”Tillämpningen av [förutsättningsläran], som bygger på andra rätts-

liga överväganden, kan givetvis inte ersättas med det slag av bedömning som generalklausul-

en föreskriver.”
197

 

 

 

                                                
192 Prop. 1975/76:81 s. 110. 
193 Ibid. s. 71. 
194 Ibid. s. 105. 
195 Ibid. s. 127. 
196 Kihlman, Fel s. 354. Detta förutsätter dock att partiell ogiltighet är möjligt enligt 28-33 §§ AvtL, se avsnitt 

3.4. 
197 SOU 1974:83 s. 157. 
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3.8 Förutsättningsläran 

 

3.8.1 Principen 

Förutsättningsläran har sitt ursprung i tysk rätt, men den nordiska version, som används av 

svenska domstolar som om den vore en lagfäst regel än idag, utarbetades av Henry 

Ussing
198

.
199

 Förutsättningsläran möjliggör för en avtalspart att frånträda en rättshandling på 

grund av okända eller oförutsedda omständigheter, så kallade felaktiga förutsättningar. Tre 

villkor brukar uppställas för att en felaktig förutsättning skall anses ha sådan rättslig relevans 

att den kan medföra ett avtals overksamhet: För det första skall förutsättningen ha varit väs-

entlig för löftesgivaren, med vilken avses den som företagit rättshandlingen. För det andra 

skall motparten ha insett eller bort insett detta. Och för det tredje skall särskilda omstän-

digheter föreligga som gör det ”lämpligt och rimligt”
200

 att göra avsteg från huvudregeln att 

part själv står risken för sina förutsättningar, och i stället låta motparten bära risken.
201

 Sådana 

avsteg från huvudregeln har i praxis gjorts framför allt när motparten har haft kontroll över
202

 

eller bidragit till att skapa
203

 förutsättningen.
204

 

Förutsättningsläran avser inte endast omständigheter vid rättshandlingens tillkomst, utan om-

fattar även fall av rättshandlingars ogiltighet, eller overksamhet, på grund av motivbildande 

omständigheter som inträffar efter rättshandlingens tillkomst. Beroende på när den felaktiga 

förutsättningen inträffar brukar man tala om oriktig eller bristande förutsättning. Med oriktig 

förutsättning avses att löftesgivaren i samband med löftets avgivande påverkats av ett misstag 

avseende de då föreliggande omständigheter som motiverade löftet. Förutsättningen var i det 

fallet felaktig redan när löftet avgavs. Bristande förutsättning föreligger om förändrade om-

ständigheter, som inte hade förutsetts, inträffar efter löftets avgivande, eller om en förväntad 

förändring uteblir. De bristande förutsättningarna blev således förutsättningar först efter löf-

tets avgivande.
205

 

                                                
198 Henry Ussing (1886-1954), dansk jurist. 
199 Hellner s. 60. 
200 NJA 1981 s. 269 (s. 271). 
201 Hellner s. 60.  
202 Se NJA 1981 s. 269. 
203 Se NJA 1985 s. 178. 
204 Kihlman i Rättsvetenskapliga studier tillägnade Knut Rodhe s. 201 
205 Lehrberg s. 79 f. 
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Tillämpningen av förutsättningsläran anses vara begränsad till angrepp mot den egna rätts-

handlingen, varför effekten endast torde kunna vara att en löftesgivare inte blir bunden av sin 

rättshandling enligt dess innehåll.
206

 I de fall då de villkor som skapats med hjälp av förutsätt-

ningen är av betydelse för rättshandlingens bestånd, torde rättsföljden vara att avtalet går åter. 

Om förutsättningen däremot endast är av betydelse för rättshandlingens innehåll, torde endast 

jämkning av löftesgivarens rättshandling vara aktuellt. Om motparten i tvisten inte är löftes-

mottagaren utan dennes konkursbo, anser Kihlman att det då skall prövas om det genom förut-

sättningsläran tillskapade villkoret skall ha effekt gentemot konkursboet enligt sakrättsliga 

regler.
207

 

Det har varit omdiskuterat huruvida förutsättningsläran kan åberopas istället för någon av 

avtalslagens ogiltighetsregler eller villkor enligt avtalet, eller om förutsättningsläran endast är 

ett komplement till avtalslagens ogiltighetsregler och avtalets villkor som kan tillämpas först 

sedan det konstaterats att övriga regler inte är tillämpliga. HD yttrade i det omdiskuterade 

målet NJA 1996 s. 410 ”att ogiltighet av ett avtal enligt reglerna i en allmän förutsättningslära 

kommer i fråga först om för en bedömning relevanta villkor, uttryckliga eller tolkningsvis 

fastställda, särskilda regler beträffande avtalstypen eller i övrigt tillämpliga lagbestämmelser 

saknas”.
208

 Förutsättningsläran kan därför ”ses som ett komplement till främst avtalstolkning 

och ogiltighetsgrunderna i avtalslagen”.
209

 

 

3.8.2 Separationsrätt vid felaktiga förutsättningar 

 

3.8.2.1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs två rättsfall, vilka behandlar frågan om huruvida ogiltighet med 

anledning av att förutsättningslärans rekvisit är uppfyllda även skall ha sakrättslig effekt. Det 

första fallet, NJA 1985 s. 178, talar för att separationsrätt kan utövas i en dylik situation, 

medan HD i det andra fallet, NJA 1996 s. 410, gör en motsatt bedömning. Dessa fall har 

jämförts och analyserats av både Kihlman och Håstad, vilka delvis har dragit olika slutsatser 

                                                
206 Kihlman i Rättsvetenskapliga studier tillägnade Knut Rodhe s. 201. 
207 Ibid s. 209. 
208 NJA 1996 s. 410 med hänvisning till NJA 1981 s. 269 och 1985 s. 178. 
209 NJA 1996 s. 410. 
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om huruvida de båda rättsfallen är förenliga med varandra eller ej. Efter beskrivningen av de 

båda rättsfallen kommer en redogörelse av Kihlmans och Håstads tolkningar av HD:s domar. 

 

3.8.2.2 NJA 1985 s. 178, Järnsida ./. Kalmar varv  

I NJA 1985 s. 178 hade Järnsida sålt fartygsplåt till Kalmar varv på kredit. Kalmar varv 

inställde sina betalningar, varpå Järnsida stoppade leveranserna. Förhandlingar om rekons-

truktion fördes, vilka föranledde en uppgörelse enligt vilken vissa leverantörer, ägare och sta-

ten sammanlagt tillsköt 60 miljoner kronor. Kalmar varv hade lämnats ett positivt besked om 

ett tillskott från staten om 30 miljoner kronor, av vilket dock framkgick att bidraget villkorad-

es av regeringens godkännande. Efter beskedet lät företagsledningen meddela sina leverantör-

er, däribland Järnsida, att ”[g]enom stort tillmötesgående från såväl beställare som staten har 

ytterligare kapital tillskjutits varvet, så att verksamheten nu blivit tryggad för framtiden. Bet-

alningsinställelsen har också härigenom kunnat hävas.” Med anledning av meddelandet leve-

rerade Järnsida den järnplåt som Kalmar varv hade beställt. 

Regeringen godkände emellertid inte uppgörelsen, varpå Kalmar varv försattes i konkurs. 

Därmed förelåg ett anteciperat avtalsbrott avseende varvets betalningsförpliktelse mot Järn-

sida. Det stod klart att oprioriterade borgenärer inte skulle få utdelning i konkursen, och efter-

som Kalmar varv hade kunnat förfoga över plåten före betalning, var Järnsidas återtagande-

förbehåll sakrättsligt ogiltigt. 

Efter att ha funnit att Kalmar varv hade handlat i god tro, varför varken 30 eller 33 §§ AvtL 

var tillämpliga, prövade HD om ogiltighet förelåg enligt förutsättningsläran. HD ansåg att det 

för Järnsidas återupptagande av leveranserna hade varit avgörande att Kalmar varvs ekonomi, 

och därmed dess betalningsförmåga, tryggats genom en rekonstruktion i vilken staten medver-

kade. Denna förutsättning, vilken även låg till grund för Kalmar varvs upphävande av betal-

ningsinställelsen, hade emellertid visat sig vara oriktig. Kalmar varvs möjligheter att bedöma 

hållbarheten i rekonstruktionsavtalet hade varit bättre än Järnsidas, varför HD ansåg att Kal-

mar varv bort stå risken för att den gemensamma förutsättningen hade varit felaktig. Avtalet 

mellan parterna förklarades ogiltigt. HD ställde därefter frågan om ogiltigheten även skulle få 

sakrättsliga verkningar, det vill säga om även Kalmar varvs konkursbo och dess övriga borge-

närer skulle stå risken för att förutsättningen hade varit felaktig. HD uttalade därvid att ”[d]en 

övervägande uppfattningen i svensk doktrin är att den part, som vid avtals återgång har rätt att 

återfå individualiserad egendom som finns i behåll, i princip är skyddad mot medkontra-
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hentens borgenärer, [det vill säga] åtnjuter separationsrätt ... Den tveksamhet som kommit till 

uttryck inom den svenska rättslitteraturen i valet mellan en separationsrätt och en bevak-

ningslösning vid konkurs gäller främst sådana fall, där ett avtal skall återgå på grund av att 

parts förutsättningar angående något framtida förhållande av betydelse för avtalet har brustit 

och vissa andra situationer i vilka det inte alltid framstår som naturligt att parten skall gynnas 

på bekostnad av motpartens övriga borgenärer, såsom fallet blir om parten tillerkänns separa-

tionsrätt i motpartens konkurs. Som förut angetts måste utrymmet för att befria en part från 

bundenheten av ett avtal därför att han har misstagit sig på medkontrahentens betalningsför-

måga anses vara begränsat. I de fall då ett sådant misstag ändå leder till avtalets återgång, tor-

de i allmänhet medkontrahentens beteende ha påverkat bedömningen; så ligger det till i detta 

mål. Tillräcklig anledning saknas då att inte medge separationsrätt, och det oavsett om krav på 

avtalets återgång framställs före konkursutbrottet eller först därefter.”
210

 

HD ansåg inte heller, när avtal var ogiltigt även i förhållande till medkontrahentens borgenä-

rer, att separationsrätt var hindrat av att säljarens återtagandeförbehåll var ogiltigt på grund av 

att köparen haft rätt att förfoga över den köpta egendomen före betalning – ogiltigheten som 

sådan gav separationsrätt. 

 

3.8.2.3 NJA 1996 s. 410, Sparbanken ./. Friherren 

Den 7 september 1989 förvärvade, enligt köpekontrakt, Friherren av NCC vad som i kon-

traktet betecknades som ”fastigheten Falken 8 i Nässjö kommun” för en köpeskilling om 

12 900 000 kronor. NCC ägde emellertid endast en del av den överlåtna fastigheten, på vilken 

NCC vid överlåtelsen hade vilande lagfart.  

Friherren hade vid köp av fastigheten erhållit lån av Sparbanken om 9 300 000 kronor och av 

Första Finans om 2 955 000 kronor. För långivarnas säkerhet upprättades en ansökan om in-

teckning innefattande uttag av två pantbrev om belopp motsvarande lånebeloppen. Den 22 

mars 1990 tillträdde Friherren delfastigheten, och Friherrens konto gottgjordes med lånebe-

loppet. Samma dag upprättades ansökningen om inteckning och ingavs till inskrivningsmyn-

digheten. De blivande pantbreven pantförskrevs för respektive lån, såvitt avsåg Sparbanken 

genom ett särskilt pantavtal samma dag och såvitt avsåg Första Finans genom en särskild för-

klaring i skuldebrevet daterat den 19 mars 1990. 

                                                
210 NJA 1985 s. 178 (s. 192 f.) 
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Eftersom NCC endast ägde en del av fastigheten, kunde Sparbanken och Första Finans inte 

erhålla den begärda säkerheten i fastigheten. Friherren försattes i konkurs den 16 januari 

1991. Genom ett förlikningsavtal i maj 1991 ansågs äganderätten till Falken 8 ha återgått till 

NCC den 15 februari 1991. Detta föranledde bland annat att köpeskillingen återbetalades. 

Sparbanken förvärvade den 1 juli 1991 Första Finans anspråk gentemot konkursboet.  

I sin talan i tingsrätten yrkade Sparbanken att konkursboet skulle förpliktas att till Sparbanken 

betala vad konkursboet uppburit av NCC, vilket motsvarade sammanlagt 14 491 612 kronor. 

Sparbanken menade att en förutsättning för låneavtalet mellan Sparbanken och Första Finans 

på den ena sidan och Friherren på den andra sidan hade varit att Sparbanken och Första Fi-

nans kunde erhålla pantbrev i fastigheten. Denna för avtalsparterna kända förutsättning hade 

varit så väsentlig att dess oriktighet med tillämpning av förutsättningsläran skulle medföra att 

avtalet var ogiltigt. Eftersom det var Friherren som svarade för att pantbreven kunde överläm-

nas, menade Sparbanken att Friherren stod risken för att förutsättningarna för lånet varit felak-

tiga. Eftersom avtalet, med stöd av förutsättningsläran, således var ogiltigt, hävdade Spar-

banken att den hade separationsrätt till surrogatet till sin prestation, nämligen den av NCC 

återbetalda köpeskillingen. 

I likhet med hovrätten angav HD i domskälen att förutsättningen hade varit att NCC hade 

sådan rätt till den överlåtna fastigheten att pantbrev kunde uttas. Denna förutsättning, att 

pantbrev i fastigheten skulle utgöra säkerhet för lånen, ansågs vidare ha varit väsentlig för 

kreditgivarna och synbar för Friherren. 

Inledningsvis meddelades även att ”frågor som den om separationsrätt”
211

 endast kan aktuali-

seras ”om en tillämpning av förutsättningsläran skall ske”
212

. Därefter konstaterades att en till-

ämpning av förutsättningsläran är aktuell först om för en bedömning av relevanta avtalsvill-

kor, särskilda regler för avtalstypen eller tillämpliga lagbestämmelser i övrigt saknas. Förut-

sättningsläran kan med andra ord ses som ett komplement till främst avtalstolkning och ogil-

tighetsgrunder i avtalslagen. Med hänsyn till detta noterade HD att det i målet hade fram-

kommit att ett villkor för lyft av lån hade varit att godtagbar säkerhet ställdes. Därtill gällde 

för lån hos Sparbanken vissa allmänna villkor, enligt vilka banken hade rätt att, om Friherren 

inte fullgjorde sina förpliktelser enligt låneavtalet, kräva omedelbar betalning av skulden. HD 

poängterade att frågan om säkerhet utgjorde ett uttryckligt avtalsvillkor, och att även följden 

                                                
211 NJA 1996 s. 410 (s. 417). 
212 Ibid. 
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av Friherrens underlåtenhet att uppfylla villkoret var reglerat i låneavtalen. Friherren hade så-

ledes, i och med sin bristande förmåga att överlämna pantbrev, begått ett kontraktsbrott. En-

ligt avtalen var påföljden för ett sådant kontraktsbrott att avtalet kunde hävas. Eftersom frågan 

avsåg försträckning, skulle hävning inte medföra separationsrätt för långivarna utan endast en 

fordran gentemot låntagaren. I sin avslutning framförde HD att såväl Sparbanken som Friherr-

en visserligen hade förutsatt att NCC hade lagfart på den överlåtna fastigheten; ”[a]tt förhåll-

andet visade sig vara ett annat förändrar emellertid inte innebörden av Friherrens kontrakts-

brott. Missuppfattningarna skulle inte heller kunna leda till befrielse för långivarna att stå 

risken för en i sig felaktig förutsättning. Sammanfattningsvis saknas utrymme att bedöma 

låneavtalen utifrån allmänna förutsättningar.”
213

 Sparbankens yrkande om separationsrätt 

ogillades. 

 

3.8.2.4  Kihlman och Håstad om NJA 1985 s. 178 och NJA 1996 s. 410 

Av NJA 1985 s. 178 konstaterar Håstad att det är möjligt att göra separationsrätt gällande vid 

avtals ogiltighet på grund av felaktiga förutsättningar, oavsett om återgångskravet framställs 

före eller efter konkursens utbrott. Därtill ansågs omständigheten, att gäldenären tillåtits att 

disponera över varan innan betalning erlades, sakna betydelse. Håstad är kritisk till denna lös-

ning, vilken han menar skapar uppenbara avgränsningsproblem: En säljares allmänna förut-

sättning om att köpare skall betala köpeskillingen medför inte separationsrätt om den brister, 

såvida hävningsförbehåll inte har gjorts. Om säljarens förutsättning däremot baserar sig på nå-

got speciellt antagande, hänförligt till köparens sfär, skapar NJA 1985 s. 178 en möjlighet att 

åstadkomma separationsrätt, trots att hävningsförbehåll inte har gjorts och oavsett medgivan-

de till att förfoga över egendomen före betalning.
214

 

Av HD:s domslut i NJA 1996 s. 410 drar Håstad slutsatsen att separationsrätt aldrig kan före-

ligga när ett försträckningsavtal hävs av långivaren.
215

 Kihlman konstaterar att eftersom 

löftesgivarens prestation hade utgjorts av egendom av den mest fungibla karaktär, nämligen 

pengar, var det inte möjligt att skapa en sakrätt i det, såvida inte parternas avsikt hade varit att 

samma mynt och samma sedlar skulle återbetalas om avtalsförhållandet upplöstes. Med anled-

                                                
213 Ibid. 
214 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 204. 
215 Håstad i Festskrift till Christensen, s. 163. 
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ning av objektets fungibla karaktär kunde banken inte tillerkännas separationsrätt, eftersom 

den inte skulle ha kunnat skapa en sådan rätt ens genom att förbehålla sig den i avtalet.
216

 

Kihlman noterar även att HD i NJA 1996 s. 410 markerade att förutsättningsläran inte per 

automatik ger separationsrätt i och med domstolens yttrande om att frågor om separationsrätt 

endast aktualiseras ”om en tillämpning av förutsättningsläran skall ske”.
217

 

 

Är rättsgrundsatserna i de båda fallen oförenliga med varandra? 

NJA 1985 s. 178 innebär att ogiltighet i sig medför att rättshandlingens sakrättsliga effekter 

bortfaller och att löftesgivaren därigenom ges företräde framför motpartens övriga borgenärer. 

Kihlman menar att detta synsätt förefaller logiskt åtminstone vid en hastig anblick; en ogiltig, 

och därmed icke-existerande, rättshandling ”kan naturligtvis inte ha sakrättsliga effekter”. 

Med ett annat synsätt fastställs först, med hjälp av förutsättningsläran, att ogiltigheten påver-

kar en rättshandlings innehåll. Därefter uppkommer frågan om rättshandlingens konstaterade 

ogiltighet medför att löftesgivaren har företräde framför motpartens övriga borgenärer. Den 

sistnämnda lösningen skulle innebära att ogiltighet enligt förutsättningsläran medför att den 

angripna rättshandlingen fortfarande är giltig, men med ett förändrat innehåll. Kihlman kon-

staterar att NJA 1985 s. 178 förespråkar den förra lösningen, medan NJA 1996 s. 410 snarare 

förespråkar den senare.
218

 

Av NJA 1996 s. 410 drar Kihlman slutsatsen att ”förutsättningsläran inte kan tillämpas när 

förutsättningen är uttryckt i ett avtalsvillkor”
219

, något som Kihlman visserligen menar alltid 

har varit fallet. Vad som däremot, enligt Kihlman, tydliggjordes i NJA 1996 s. 410 var att 

”förutsättningsläran endast kan fylla ut avtalet, när detta inte har en egen reglering av en upp-

kommen situation”
220

. Dessa rättsgrundsatser i NJA 1996 s. 410 anser Kihlman är oförenliga 

med dem i NJA 1985 s. 178. I och med detta konstaterande uppstår frågan om HD dömde fel i 

1985 års fall, vilket Kihlman dock inte anser nödvändigtvis måste ha varit fallet. Kihlman gör 

i stället tolkningen att Järnsidas talan i NJA 1985 s. 178 i praktiken innebar att bolaget hävde 

avtalet med anledning av köparens betalningsdröjsmål, och krävde att den på kredit lämnade 

plåten skulle återlämnas. Kihlmans slutsats är att, genom tillämpningen av förutsättningsläran, 

                                                
216 Kihlman i Rättsvetenskapliga studier tillägnade Knut Rodhe s. 210. 
217 Ibid. s.206. 
218 Ibid. s. 202 f. 
219 Ibid. s. 207. 
220 Ibid. s. 207. 
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skapades ett återtagandeförbehåll. Eftersom Kalmar varv tidigare hade betalat så snart som de 

hade inspekterat levererad plåt
221

 – och således innan det konsumerade plåten – skulle ett av-

talat återtagandeförbehåll ha varit giltigt och inneburit att Järnsida haft separationsrätt till plåt-

en. Därför förelåg inga hinder mot att låta det tillskapade förbehållet få en motsvarande effekt. 

Av avgörande betydelse för utgången i målet var således att Kalmar varv brukade betala så 

snart som det hade kontrollerat att levererad plåt var leveransgill, liksom att det var möjligt att 

identifiera plåten och skilja den från annan egendom hos köparen.
222

 Eftersom frågan var 

oreglerad i avtalet fanns det, enligt Kihlman, inga hinder mot att, genom tillämpning av förut-

sättningsläran, fylla ut avtalet med ett återtagandeförbehåll. En sådan tolkning, att HD i NJA 

1985 s. 178 gav Järnsida separationsrätt på grund av ett återtagandeförbehåll som HD kon-

struerat genom tillämpning av förutsättningsläran, anser Kihlman vara förenlig med domskäl-

en i NJA 1996 s. 410. Vidare får en sådan tolkning innebörden att Järnsida, om Kalmar varv 

hade haft rätt att förfoga över plåten innan betalning erlades, inte hade kunnat åstadkomma 

separationsrätt; Kihlman medger dock att HD i slutet av NJA 1985 s. 178 talar för att Järnsida 

likväl skulle ha haft separationsrätt om så hade varit fallet. En sådan lösning anser Kihlman 

vara både oförenlig med domskälen i NJA 1996 s. 410 och oförnuftig: ”Varför skall den 

säljaren ha separationsrätt som inte reflekterar över den alltid förekommande risken att köpa-

ren inte betalar i enlighet med avtalet, utan ...  endast förutsätter att köparen kommer att kunna 

betala, när han inte kan få separationsrätt om han givit uttryck åt sin förutsättning i form av ett 

avtalsvillkor?”
223

 Därför menar Kihlman att ”man skall bortse från det vid n. 27 citerade näst 

sista stycket i NJA 1985 s. 178”
224

 och att tillämpningen av förutsättningsläran i det fallet 

skall tolkas som att HD ”lade till ett återtagandeförbehåll, genom att ... Järnsidas förutsättning 

gavs den utformning som den skulle ha haft om den hade uttryckts i avtalet. Därefter konsta-

terade HD att det sålunda intolkade – eller injämkade – återtagandeförbehållet gav ... Järnsida 

separationsrätt enligt sakrättsliga regler.”
225

 

Av NJA 1996 s. 410 drar Håstad slutsatsen att förutsättningsläran inte kan tillämpas när ena 

parten brutit mot en kontraktuell förpliktelse och rättsföljden framgår av särskilda regler för 

avtalstypen eller tillämpliga lagbestämmelser i övrigt. Dock förelåg kontraktsbrott, med såväl 

avtalsreglerad
226

 som lagreglerad
227

 rättsföljd, även i NJA 1985 s. 178. Därför menar Håstad 

                                                
221 NJA 1985 s. 178 (s.180) 
222 Kihlman i Rättsvetenskapliga studier tillägnade Knut Rodhe s. 207 ff. 
223 Ibid. s. 208 f. 
224 Ibid. s. 209. 
225 Ibid. 
226 Hävning och återtaganderätt. 
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att ”det kan diskuteras kring om HD i NJA 1996 s. 410 avgränsat förutsättningslärans tillämp-

ningsområde på ett sätt som inte överensstämmer med NJA 1985 s. 178”.
228

  

En annan likhet mellan de båda fallen, som Håstad belyser, berör föremålet för förutsättning-

en. I inget av fallen avsåg förutsättningen något som var avtalsreglerat. I 1985 års mål avsåg 

förutsättningen betalningsförmågan, medan betalningen var reglerat i avtalet. I 1996 års mål 

avsåg förutsättningen möjligheten att överlämna panten, medan själva överlämnandet var av-

talsreglerat. Även denna omständighet talar, enligt Håstad, för att HD i 1996 års fall har till-

ämpat en rättsgrundsats som strider mot den som tillämpades i 1985 års fall.
229

 

Håstad menar att med det synsätt som anlades i NJA 1996 s. 410 går en part, som enligt 

förutsättningsläran skulle kunna göra gällande en sakrättsligt verkande ogiltighet, miste om 

denna möjlighet, om han har oturen att lagstiftaren just på det området bjuder på en annan, 

men för honom ofördelaktig, påföljd med anknytning till förutsättningen. ”Likaså verkar det 

till hans nackdel, om han i avtalet betingat en hävnings- eller uppsägningsrätt, som i allmän-

het är användbar, dock inte om motparten försätts i konkurs. 

Vidare anser Håstad att om HD i NJA 1996 s. 410 skulle ha följt bedömningen i NJA 1985 s. 

178, borde HD, såsom underinstanserna gjorde, ha konstaterat att parterna visserligen gemen-

samt förutsatt att det var möjligt att ta ut inteckning i fastigheten, så att pantbrev kunde över-

lämnas, men att, eftersom Friherren inte uttryckligen tillförsäkrat att så var fallet, incitament-

en för Sparbanken att kontrollera detta kvarstod. Således stod Sparbanken risken för att förut-

sättningen var felaktig, varför rättshandlingen inte hade kunnat förklaras ogiltigt och något 

sakrättsligt problem inte hade uppstått. Å andra sidan menar Håstad att det är lätt att förstå att 

HD i 1996 års fall var skeptiska mot att en part, när motparten försatts i konkurs, kan vinna på 

att åberopa ogiltighet enligt förutsättningsläran, när effekten av att förutsättningen brister 

finns reglerat i avtalet eller i avtalsrätten. Håstad framhåller att ”[e]n felaktig förutsättning är 

… kvalitativt något annat än att motparten bedragit eller att motparten i strid mot tro och 

heder åberopar en omständighet om vilken han hade kännedom vid avtalets ingående.” Håstad 

frågar sig om HD istället borde ha opponerat sig mot rättsgrundsatsen i NJA 1985 s. 178, 

innebärande att
230

 ogiltighet enligt förutsättningsläran ger ovillkorlig separationsrätt när egen-

domen kan identifieras. Håstad menar i stället att HD kanske borde ha fastslagit att ogiltighet 

                                                                                                                                                   
227 Betalningsskyldighet och obligationsrättslig återtaganderätt om återtagandeförbehåll gjorts, 54 § 4 st. KöpL 

(28 § 2 st. dåvarande köplagen). 
228 Håstad i Festskrift till Christensen, s. 163. 
229 Ibid. s. 163 f. 
230 Ibid. s. 165. 
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enligt förutsättningsläran i sakrättsligt hänseende inte ger andra rättsverkningar än hävning, 

vilket får konsekvensen att separationsrätt inte är möjligt om förvärvaren fritt har förfogat 

över egendomen. Därtill skulle det vara ointressant att åberopa förutsättningsläran när avtalet 

eller lagregler medger hävningsrätt.
231

 

 

3.8.2.5 Kommentar 

Av NJA 1985 s. 178 framgår att om avtal förklaras ogiltigt på grund av förutsättningsläran 

kan separationsrätt utövas. NJA 1996 s. 410 talar inte emot detta konstaterande, men däremot 

begränsas förutsättningslärans tillämpbarhetsområde genom målet. Min tolkning av NJA 1996 

s. 410 är att om en förutsättning redan är reglerad enligt avtalet, är parterna redan medvetna 

om risken att förutsättningen kan vara felaktig – en medvetenhet som medför att förutsätt-

ningsläran inte är tillämplig. Däremot anser jag att 1996 års fall inte alls strider mot rätts-

grundsatsen i 1985 års fall att ogiltighet med stöd av förutsättningsläran innebär att separa-

tionsrätt även kan göras gällande mot medkontrahentens borgenärer – emedan förutsättnings-

läran inte var tillämplig i NJA 1996 s. 410, kom frågan aldrig att besvaras. 

Kihlman menar att HD i 1985 s. 178 skapade ett återtagandeförbehåll, och att Järnsida på 

grund av detta förbehåll, i kombination med att Kalmar varv inte brukade ha rätt att förfoga 

över plåten innan betalning erlades, kunde separera egendomen. I sitt resonemang säger inte 

Kihlman att ogiltighet på grund av förutsättningsläran inte kan medföra separationsrätt – vad 

han säger är att förutsättningsläran kan ändra villkor i ett avtal, och att dessa villkor i sin tur 

kan medföra att avtalskontrahent har rätt att separera egendomen från medkontrahentens kon-

kursbo. Vad jag tror att Kihlman vill komma fram till är dock att ogiltighet med stöd av förut-

sättningsläran inte alls bör medföra att separationsrätt kan göras gällande i motpartens kon-

kursbo, och att han därför gör en omtolkning av NJA 1985 s. 178 som överensstämmer med 

hans uppfattning. Denna uppfattning delas av Håstad, som menar att ogiltighet enligt förut-

sättningsläran endast bör kunna medföra hävning. 

Med beaktande av Håstads analys av de båda rättsfallen kan ifrågasättas om förutsättnings-

läran alls borde kunna medföra separationsrätt, eller om en sådan rättsföljd snarare är obillig 

med hänsyn till mer ”förutseende” avtalsparter som avtalat om den ifrågavarande förutsätt-

ningen; dessa torde sannolikt ha hävningsrätt vid kontraktsbrott, men, till följd av att motpart-
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en fritt kunnat förfoga över varan, kan separationsrätt inte utövas i dennes konkurs. Är det 

skäligt att den ”förutseende parten” har sämre ställning i motpartens konkurs än den som inte 

alls uppmärksammat risken att motparten hamnar på obestånd? Denna fråga återkommer jag 

till i avsnitt 4.4.5. 
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4 När föreligger separationsrätt? 

 

4.1 Inledning 

När ett lösöreköp ogiltigförklaras efter det att säljaren har överlämnat varan till köparen, som 

därefter har utsatts för konkurs, uppstår en intressekonflikt mellan säljaren, som hävdar separ-

ationsrätt ur köparens bo på grund av bibehållen äganderätt, och köparens övriga borgenärer, 

vilka hävdar tillgodogöranderätt genom utmätnings- eller konkursförfarande. I en sådan sit-

uation har säljaren, till följd av ogiltigförklaringen, som huvudregel bibehållen äganderätt till 

egendomen, vilket medför att säljarens rätt skall respekteras av köparens övriga borgenärer.  

Nedan har jag konstruerat ett antal tänkbara scenarion, vilka jag tar till hjälp för att föra en 

diskussion om huruvida ogiltighet på grund av starka respektive svaga ogiltighetsgrunder eller 

förutsättningsläran kan medföra separationsrätt för överlåtaren. I framför allt avsnitt 4.4, 

vilket behandlar de fall när det överlåtna lösöret finns i förvärvarens besittning när denne 

försätts i konkurs, diskuterar jag de olika ogiltighetsgrundernas möjlighet till separationsrätt 

var för sig
232

. I övriga avsnitt behandlar jag möjligheten till separationsrätt på grund av ogilt-

igt avtal i allmänhet, och går inte lika djupt in på respektive ogiltighetsgrund, då en sådan 

framställning skulle bli allt för repetitiv.  

Liksom när egendomen finns kvar i förvärvarens besittning med bibehållen identitet, kan 

emellertid fråga uppstå om huruvida ogiltigheten verkligen bör medföra separationsrätt uppstå 

även i övriga situationer. Beträffande denna fråga rekommenderas därför läsaren även i övriga 

situationer att beakta argumenten i avsnitt 4.4. 

  

                                                
232 De svaga ogiltighetsgrunder i 29-31 och 33 §§ AvtL behandlas emellertid tillsammans. 
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4.2 Överlåtaren har varan i sin besittning 

 

4.2.1 Sakrättsligt moment har inte skett 

Innan förvärvaren har försatts i konkurs, har överlåtaren vid befarat avtalsbrott rätt att stoppa 

leveransen till dess att förvärvaren ställer godtagbar säkerhet för sin fullgörelse
233

.
234

 Fram till 

dess att överlåtaren skall fullgöra sin prestation, har denne även rätt att häva köpet om det står 

klart att motparten kommer att begå avtalsbrott och inte ställer godtagbar säkerhet för sin 

fullgörelse.
235

 Vid denna tidpunkt, när varan ännu inte har levererats och motparten ännu inte 

har försatts i konkurs, föreligger således ingen större risk för att överlåtaren skulle förlora var-

an utan att få betalt för den. Överlåtaren torde därför sakna anledning att väcka talan om ogil-

tig överlåtelse, eftersom effekten av såväl hävning som av ogiltighet i det här skedet är att 

varan inte behöver överlämnas till förvärvaren.
236

  

Inte heller när överlåtarens motpart har försatts i konkurs bör några större problem uppstå 

fram till dess att varan har levererats. Oavsett om överlåtarens rättshandling har föranletts av 

en ogiltighetsgrund eller ej, kan denne häva köpet om konkursboet inte inom skälig tid inträd-

er i köpet.
237

 Om konkursboet väljer att inträda i avtalet, och tiden är inne för överlåtaren att 

leverera varan, kan denne kräva att konkursboet antingen erlägger betalning eller ställer god-

tagbar säkerhet för sin fullgörelse.
238

 Uppfyller konkursboet inte dessa krav, föreligger även 

här rätt för överlåtaren att häva köpet.
239

 

Anledning att väcka ogiltighetstalan kvarstår om motparten väljer att fullgöra köpet, och 

köpeavtalet som sådant, till följd av ogiltighetsgrunden, är ofördelaktigt för överlåtaren. Om 

köpeavtalet då visar sig vara ogiltigt, uppstår inte heller några problem för överlåtaren, efter-

som denne redan har varan i sin besittning – detta oavsett om ogiltigheten beror på en stark 

eller svag ogiltighetsgrund eller förutsättningsläran. I denna situation saknar givetvis konkurs-

boet rätt att inträda i avtalet. Om inträdelse redan har skett, är överlåtaren, på grund av ogiltig-

heten, inte längre skyldig att överlämna varan till konkursboet.  

                                                
233 Det vill säga för erläggandet av köpeskillingen. 
234 61 § KöpL. Se även avsnitt 1.1. 
235 62 § KöpL. 
236 Beträffande effekten av hävning se 64 § 1 st. KöpL. För ogiltighet se avsnitt 3.4. 
237 63 § 1 och 3 st. KöpL. 
238 63 § 2 st. KöpL. 
239 63 § 3 st. KöpL. 
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Skulle ogiltigheten däremot bero på en svag ogiltighetsgrund i 29-31 eller 33 §§ AvtL, eller 

förutsättningsläran, och köparen vid tidpunkten för förvärvet var i god tro om denna ogiltig-

hetsgrund, kan säljaren inte undgå bundenhet av sin rättshandling om köparen eller konkurs-

boet väljer att fullfölja köpet. Överlåtaren kan därmed bli tvungen att sälja egendom mot sin 

vilja.  

Anta här att överlåtaren är en privatperson och att denne, genom utpressning från tredje man, 

tvingats att sälja ett arvegods, visserligen till förmånligt pris, till en näringsidkande köpare. 

Eftersom 29-31 och 33 §§ AvtL har utformats som svaga ogiltighetsgrunder, för att skydda 

godtroende motpart, öppnar dessa stadganden inte för något hänsynstagande till dylika om-

ständigheter när motparten är i god tro. En sådan effekt torde inte heller vara nödvändig, efter-

som den, som på grund av motpartens goda tro är bunden av sin rättshandling vid en tillämp-

ning av 29-31 eller 33 §§ AvtL, fortfarande har möjlighet att få rättshandlingen jämkad med 

stöd av 36 § AvtL, vilken främst syftar till att skydda part i underlägsen ställning mot oskäliga 

avtalsvillkor. Den säljande privatpersonen, som tvingats överlåta egendom mot sin vilja, men 

vars näringsidkande köpare är i god tro, kan således fortfarande undkomma bundenhet av sin 

rättshandling med stöd av 36 § AvtL. 36 § AvtL kan även åberopas av den som anses vara den 

starkare parten i en avtalsrelation: Ponera att den som genom utpressning tvingas att sälja 

lösöret i stället är näringsidkare och att den godtroende förvärvaren är konsument. Även den 

överlåtande näringsidkaren har möjlighet att genom ett åberopande av 36 § AvtL åstadkomma 

ett ogiltigförklarande eller en jämkning av sin rättshandling. 

Det enda en överlåtare riskerar innan leverans har skett, torde således vara att antingen gå 

miste om en för denne förmånlig försäljning, eller att tvingas fullgöra en för denne oförmånlig 

försäljning. I det senare fallet finns möjlighet till jämkning med stöd av 36 § AvtL. 

 

 4.2.1 Varan har registrerats i enlighet med lösöreköpslagen 

Registrering av lösöreköp i enlighet med lösöreköpslagen kan ske för att skydda köparen mot 

säljarens borgenärer. Beträffande säljarens skydd mot köparens borgenärer, saknar däremot 

lösöreköpslagen verkan. Med anledning av detta bör en sådan registrering, inte påverka 

säljarens rätt till lösöret i händelse av att överlåtelsen förklaras ogiltig.  
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4.3 Varan besitts av denuntierad tredje man 

När lösöret återfinns hos tredje man, som av säljaren eller köparen har underrättats om överlå-

telsen, har köparen, genom en analog tillämpning av 31 § SkbrL, uppnått sakrättsligt skydd 

mot säljarens borgenärer. Detta medför emellertid inte att säljaren helt saknar skydd mot köp-

arens borgenärer. Oavsett om den tredje man som besitter varan gör det på grund av att han 

skall transportera varan till köparen, eller för att han innehade varan redan innan överlåtelsen, 

kan säljaren fortfarande utöva sin stoppningsrätt som köplagen medger vid befarat avtals-

brott.
240

 I likhet med om säljaren skulle överlämna varan personligen till köparen, kan denne, 

med stöd av 61 § KöpL, hindra att tredje man lämnar ut varan till köparen, eller häva köpet 

med stöd av 62 § KöpL, till dess att godtagbar säkerhet ställs för varan. Även här skyddas så-

ledes överlåtaren genom möjligheten till stoppnings- respektive hävningsrätt.  

Därmed finns, i likhet med i avsnitt 4.2, endast anledning för säljaren att väcka ogiltighetstal-

an om köparen, eller dennes konkursbo, väljer att fullfölja avtalet, och ett sådant fullföljande, 

till följd av ogiltighetsgrunden, skulle vara ofördelaktig för säljaren. Om överlåtelsen skulle 

ogiltigförklaras, oavsett ogiltighetsgrund, bör inga problem att separera lösöret från köparens 

konkursbo uppstå, enär det aldrig har kommit i köparens besittning, och därmed inte torde ha 

kunnat sammanblandas eller sammanfogas med dennes egendom.  

Vad som kan utgöra ett problem är om lösöret av någon anledning sammanfogats eller samm-

anblandats med innehavarens egendom, och att denne i sin tur försätts i konkurs eller att lös-

öret utmäts hos denne. Situationen kan även tänkas vara sådan att säljaren har köpt lösöret av 

innehavaren, och låtit det vara kvar i hans besittning, för att sedan sälja det vidare till den nu i 

konkurs försatte köparen. Om innehavaren då försätts i konkurs, finns stor sannolikhet att lös-

öret kommer att ingå i konkursen på grund av att säljaren (som köpt lösöret av innehavaren) 

inte har förvärvat äganderätten. Detta problem skulle troligtvis inte uppstå om traditionsprin-

cipen avskaffades till förmån för avtalsprincipen, då köparen, enligt avtalsprincipen, får ägan-

derätt till egendom i samband med köpeavtalets ingående. Samtidigt kan argumenteras för att 

den köpare som valt att lämna kvar varan i säljarens besittning, utan att registrera den i enlig-

het med lösöreköpslagen, bör få stå risken han själv utsatt sig för, i händelse av att säljaren 

försätts i konkurs. Djupare än så kommer jag inte gå in på risken att överlåtaren inte kan 

separera lösöret från besittaren, men jag vill ändå belysa att så kan ske. 

                                                
240 61 § 1 och 2 st. KöpL. 
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4.4 Förvärvaren har varan i sin besittning med 

bibehållen identitet 

 

4.4.1 Inledning 

Om varan överlämnas till köparen efter dennes försättande i konkurs, och betalning inte har 

skett, kan säljaren kräva att varan återlämnas.
241

 Köparen eller konkursboet kan dock i två 

situationer undkomma ett återlämnande av varan: Antingen genom att genast erlägga köpe-

skillingen eller, om köpeskillingen ännu inte har förfallit till betalning, genom att inom skälig 

tid ställa godtagbar säkerhet.
242

 Om köparen eller konkursboet på så vis frammanar ett fullföl-

jande av köpeavtalet, och överlåtaren, med anledning av att dennes rättshandling föranleds av 

en ogiltighetsgrund, likväl vill återfå varan, kan denne väcka en ogiltighetstalan.  

Om varan däremot redan är levererad när förvärvaren försätts i konkurs, och giltigt återtagan-

deförbehåll inte finns att tillgå, är hävning inte en möjlighet. Har godtagbar säkerhet inte 

ställts, har överlåtaren i det här skedet endast en oprioriterad fordran att bevaka i konkursen. 

Om överlåtaren då genom att väcka talan kan få sin rättshandling ogiltigförklarad, bör denne 

kunna åtnjuta separationsrätt, eftersom varan finns kvar hos köparen med bibehållen identitet. 

 

4.4.2 Stark ogiltighet – 28 § AvtL 

För att ogiltighet på grund av 28 § AvtL skall föreligga i den här situationen, och förvärvaren 

skall anses vara i god tro om tvånget, krävs i princip att en beväpnad X hotar A att sälja varan 

till B. Eftersom 28 § AvtL är en stark ogiltighetsgrund kan förvärvaren aldrig stödja sig på sin 

goda tro, utan den tvungnes rättshandling blir alltid ogiltig om sådant tvång som avses i 28 § 

AvtL föreligger. Att denna lösning är rimlig råder det inga tvivel om med tanke på grovheten i 

det tvång som åsyftas i 28 § AvtL. Inte heller i doktrin har uttryckts något önskemål om skydd 

mot godtroende medkontrahent, utan enighet tycks råda om rättsföljden av 28 § AvtL. 

I princip saknar det betydelse om ogiltighetstalan väcks före eller efter konkursutbrottet. 

Däremot krävs, för ogiltighet enligt 28 § AvtL, att den rättshandlande underrättar godtroende 

                                                
241 63 § 4 st. 1 men. KöpL. 
242 63 § 4 st. 2 men. KöpL. 
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medkontrahent inom skälig tid efter att tvånget upphört. Detta innebär att om tvånget upphör 

innan medkontrahenten försätts i konkurs, och ”skälig tid” har förflutit innan konkursen, torde 

det vara försent att erhålla separationsrätt genom ogiltighetstalan därefter, om medkontrahent-

en inte tidigare underrättats om tvånget. I en sådan situation medför själva underlåtenheten att 

reklamera att rättshandlingen förblir gällande, varför orsaken till att separationsrätt inte kan 

utövas är att rättshandlingen fortfarande är giltig; att medkontrahenten dessutom har försatts i 

konkurs saknar betydelse. 

Om råntvång enligt 28 § AvtL föreligger, kan köparen aldrig kräva att säljaren står fast vid sin 

prestation. Därför råder det inte heller någon tvekan om att separationsrätt kan göras gällande 

i köparens konkurs när egendomen finns kvar i dennes besittning med bibehållen identitet.  

 

4.4.3 Svag ogiltighet – 29-31 och 33 §§ AvtL 

Om ogiltigheten beror på en av avtalslagens svaga ogiltighetsgrunder i 29-31 eller 33 §§, kan 

denna endast göras gällande mot ondtroende medkontrahent. Är således möjligheten för häv-

ning passerad, och medkontrahenten är i god tro om ogiltighetsgrunden, kan överlåtaren inte 

separera varan, utan dennes anspråk på köpeskillingen blir, om annan säkerhet för fordringen 

saknas och ingen annan ogiltighetsgrund föreligger
243

, en oprioriterad fordran i konkursen.  

För att medkontrahenten skall vara i ond tro enligt 29-31 §§ AvtL krävs att denne antingen 

själv har utövat det tvång, svek, eller ocker som föranlett rättshandlingen, eller att denne haft 

vetskap om, eller borde ha insett, att utövandet av sådan ogiltighetsgrund har föranlett rätts-

handlingen. För att ond tro enligt 33 § AvtL skall föreligga, krävs att medkontrahenten kan 

antas ha haft vetskap om att omständigheterna vid avtalets tillkomst vara sådana att det strider 

mot tro och heder att åberopa rättshandlingen.  

Om överlåtaren väcker talan före förvärvaren försätts i konkurs, och förvärvaren är i ond tro, 

uppstår inga problem – förutsatt att talan bifalls har överlåtaren rätt att återfå varan. 

Om förvärvaren, B, försätts i konkurs innan överlåtaren, A, väcker ogiltighetstalan, och ogil-

tighetstalan bifalls av domstol, uppstår en konflikt om rätten till egendomen mellan A och B:s 

övriga borgenärer. Frågan är då om rättshandlingens ogiltighet innebär att A kan göra separa-

                                                
243 Se exempelvis 4.4.4 om 36 § AvtL eller 4.4.5 om förutsättningsläran. 
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tionsrätt till egendomen gällande, eller om A endast får en oprioriterad fordran i konkursen i 

konkurrens med B:s övriga borgenärer. Enligt huvudregeln skyddas överlåtaren i en sådan sit-

uation, och kan göra separationsrätt gällande, trots att B:s övriga borgenärer är i god tro. Är 

denna lösning rättvis gentemot de borgenärer som slutit avtal med B i god tro om att egen-

domen ingick i B:s förmögenhetsmassa?  

Bland annat Kihlman har fört diskussioner om att svaga ogiltighetsgrunder, vilka inte kan 

göras gällande mot godtroende medkontrahent, kanske inte heller borde kunna göras gällande 

mot dennes godtroende borgenärer.
244

 Samtidigt menar andra, däribland Håstad, att ogiltighet, 

oavsett om den orsakats av en stark eller svag ogiltighetsgrund, medför separationsrätt för den 

som till följd av ogiltigheten frånhänts egendomen.
245

 

Ett starkt argument för att A skall tillerkännas separationsrätt är att egendomen från början 

kom att ingå i B:s förmögenhetsmassa på grund av en rättsstridig gärning som antingen har ut-

övats av B själv eller som B hade, eller åtminstone borde ha haft, kännedom om. B själv har 

inte rätt att ta vinning av den gärningen enligt principen om att man inte kan skörda vinning 

av egens orätt, och får ge vika till fördel för A vid en ogiltigförklaring av överlåtelsen mellan 

A och B. Enligt samma princip bör inte heller B:s borgenärer ha rätt att skörda vinning av der-

as gäldenärs orätt, då egendomen utan den rättsstridiga gärningen aldrig hade kommit att ingå 

i gäldenärens förmögenhetsmassa. Enbart det faktum att B saknar rätt till egendomen, torde 

dessutom vara argument nog för att B:s borgenärer inte skall ha rätt till egendomen som be-

talning för deras fordringar mot B.  

Å andra sidan kanske egendomen, som träffas av ogiltighetsgrunden, utgör en betydande del 

av B:s förmögenhetsmassa, och av den anledningen kan det faktum att egendomen för utom-

stående såg ut att tillhöra B varit avgörande för att borgenärerna, C, från början ingick avtal 

med B. Med hänsyn till att ogiltigheten beror på en svag ogiltighetsgrund, vilken står sig mot 

godtroende medkontrahent, bör inte då B:s godtroende borgenärer, vilka efter B:s försättande 

i konkurs, bortsett från A är de som har mest nytta av egendomen, kunna stödja sig på god tro 

i konflikten mot löftesgivaren, A? Kihlman menar att det inte är en självklarhet att B:s kon-

kursborgenärers goda tro skall ha mindre värde i en sådan situation än om B själv hade varit i 

god tro.
246

  

                                                
244 Se avsnitt 3.5.4.1. 
245 Se avsnitt 3.5.2. 
246 Se avsnitt 3.5.4.1. 
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I lagmotiven angavs däremot att skydd för godtroende tredje män inte var nödvändigt vid för-

värv av lösöre, eftersom reglerna om fullbordade extinktionsförvärv tjänade det syftet.
247

 Ett 

konkursbo kan emellertid inte godtrosförvärva konkursgäldenärens egendom, eftersom det en-

dast förvaltar egendomen, och således befinner sig i samma ställning som gäldenären själv – 

är konkursborgenärerna därmed inte att betrakta som skyddsvärda i en sådan situation? Skall 

oprioriterade borgenärer, vilka har ingått avtal med konkursgäldenären i god tro om att denne 

äger den egendom, som finns i dennes besittning, inte ha någon som helst rätt att förhindra att 

denna egendom plötsligt försvinner ur förmögenhetsmassan? Därmed minskar dessa borge-

närers möjlighet att få betalt för sina fordringar ur konkursmassan, samtidigt som löftesgivar-

en A får separationsrätt till egendomen med stöd av en svag ogiltighetsgrund, vilken inte kan 

göras gällande mot motpart i god tro.  

Jag anser emellertid att den omständighet att A:s utövande av separationsrätt medför att god-

troende C:s möjlighet till att få betalt för sin fordran minskar, inte bör påverka A:s möjlighet 

till utövande av sådan rätt. Det argument som jag själv anser mest talar för att B:s konkursbor-

genärers goda tro inte skall hindra A från att åtnjuta separationsrätt, är att dessa inte bör ha 

rätt till att få betalning för sina fordringar mot B ur en egendom som B själv inte skulle ha rätt 

till om denne kunde råda över sin egendom. 

Om den omständighet att egendomen ingick i B:s förmögenhetsmassa var en väsentlig förut-

sättning för att C ingick avtal med B, kan C i stället, efter att B:s förvärv av egendomen från 

A visat sig ha varit ogiltigt, hävda att dennes avtal med B är ogiltigt med stöd av någon av 

avtalslagens ogiltighetsregler eller förutsättningsläran. Om C kan vinna något på detta genom 

att själv få separationsrätt eller om det inte gör någon skillnad genom att ogiltigheten i dennes 

fall medför en oprioriterad fordran, beror givetvis på hur avtalet mellan B och C ser ut. 

Bör det faktum att egendomen redan har traderats ha avgörande betydelse i sammanhanget? 

Nej, inte i det här fallet när B är i ond tro om utpressningen – varken B eller B:s borgenärer 

torde kunna hävda att A inte har separationsrätt på grund av att egendomen redan har kommit 

i A:s besittning.  

Om förvärvaren däremot är i god tro om den svaga ogiltighetsgrunden, är överlåtaren bunden 

av sin rättshandling. Överlåtaren har såldes inte separationsrätt i konkursen, utan vid avsaknad 

av ställd säkerhet får denne nöja sig med en oprioriterad fordran.  

                                                
247 Se avsnitt 3.5.4.1. 
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4.4.4 36 § AvtL 

Även om överlåtarens rättshandling inte kan ogiltigförklaras med stöd av någon av ogiltig-

hetsgrunderna i 28-33 §§ AvtL, kvarstår möjligheten att åstadkomma en jämkning av rätts-

handlingen med stöd av 36 § AvtL. En sådan jämkning kan även medföra att hela avtalet läm-

nas utan hänseende
248

 med följden att överlåtaren har separationsrätt till egendomen.  

Här har exempelvis part i underlägsen ställning möjlighet att få sin rättshandling ogiltigförkla-

rad trots medkontrahentens goda tro om sådan ogiltighetsgrund som avses i 29-33 §§ AvtL. I 

bedömningen av om ett avtalsvillkor är oskäligt enligt 36 § AvtL, kan till skillnad från 29-33 

§§ AvtL även hänsyn tas till förhållanden som inträffat efter avtalets ingående. 

 

4.4.5 Förutsättningsläran 

Om möjlighet för överlåtaren att få sin rättshandling ogiltigförklarad enligt avtalslagens ogil-

tighetsregler saknas, kan denne fortfarande ha en möjlighet att genom en tillämpning av förut-

sättningsläran få sin rättshandling ogiltigförklarad. För att en sådan ogiltigförklaring skall ske, 

krävs att överlåtaren har ingått avtal med förvärvaren i tron om att en viss förutsättning är 

uppfylld, och att denna förutsättning redan från början var felaktig eller genom en senare in-

träffad händelse kom att bli felaktig. Därtill fordras för att en ogiltighetsförklaring skall bli ak-

tuell att förvärvaren borde ha varit medveten om att överlåtaren hade ingått avtal i tron om att 

förutsättningen var korrekt och att förvärvaren dessutom anses bära risken för förutsättningens 

riktighet.  

Så långt kan tyckas att ogiltighet genom en tillämpning av förutsättningsläran inte skiljer så 

mycket från ogiltighet på grund av en svag ogiltighetsgrund i avtalslagen. Emellertid bör 

framhållas att ogiltighet enligt avtalslagens svaga ogiltighetsgrunder föranleds av en rättsstrid-

ig gärning från någons sida – som motparten antingen själv har utövat eller som han i varje 

fall är medveten om. Vid ogiltighet enligt förutsättningsläran frammanas rättshandlingen däre-

mot inte av en rättsstridig handling, utan av en felaktig uppfattning från den överlåtandes sida, 

något som förvärvaren visserligen borde ha insett var en förutsättning för att överlåtaren 

skulle ha ingått avtal. Däremot kan det inte, såsom vid ogiltighet enligt 33 § AvtL, anses stri-

da mot tro och heder att, med vetskap om att förutsättningen förelåg, åberopa rättshandlingen. 

                                                
248 36 § 1 st. 2 men. AvtL. 
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Om förvärvaren anses stå risken för förutsättningens uppfyllande, kan överlåtarens rättshand-

ling förklaras ogiltig med stöd av förutsättningsläran. Innebär detta per automatik, i händelse 

av att förvärvaren vid talans väckande är försatt i konkurs, att även dennes övriga borgenärer 

skall stå denna risk? 

Till följd av de olika domsluten i NJA 1985 s. 178 och NJA 1996 s. 410 är innebörden av en 

sådan ogiltighetsförklaring, när den överlåtna egendomen redan har levererats till medkontra-

henten som därefter har försatts i konkurs, ännu oklar. Eftersom förutsättningsläran ansågs 

tillämplig endast i 1985 års fall, har HD inte konstaterat någon annan rättsföljd än att ogiltig-

het enligt förutsättningsläran medför att identifierbar egendom kan separeras i motpartens 

konkurs. Emedan förutsättningsläran inte ansågs tillämplig i 1996 års fall, saknade HD den 

gången anledning att besvara frågan om huruvida ogiltighet enligt förutsättningsläran innebär 

att separationsrätt kan göras gällande. Därtill var föremålet för den åberopade ogiltigheten i 

1996 års fall ett försträckningsavtal; även om HD hade gjort en motsatt bedömning beträffan-

de förutsättningslärans tillämplighet, och förklarat avtalet ogiltigt, hade således risk för att se-

parationsrätt ändock inte kunde medges förelegat på grund av att pengar utgör fungibel egen-

dom. Hur HD hade dömt år 1996 om förutsättningsläran hade varit tillämplig, kan man därför 

bara spekulera om. Jag vill dock inte påstå att det är möjligt att ur endast ett rättsfall från HD, 

NJA 1985 s. 178, vilket dessutom har kritiserats i doktrin, dra en slutsats om vad som är gäll-

ande rätt i fråga om möjligheten till separationsrätt på grund av ogiltighet med stöd av förut-

sättningsläran. I tillägg har ju även HD i det senare rättsfallet, NJA 1996 s. 410, antytt att 

rättsläget inte är helt fastställt i frågan, trots rättsgrundsatsen i NJA 1985 s. 178. 

Genom 1996 års dom gjorde HD en inskränkning i förutsättningslärans tillämplighet, vilken, 

tillsammans med en tillämpning av rättsgrundsatsen i 1985 års fall, kan medföra en inte helt 

önskvärd effekt:  

I NJA 1996 s. 410 konstaterade HD att förutsättningsläran inte är tillämplig om den felaktiga 

eller bristande förutsättningen har reglerats mellan parterna. Såsom Håstad påpekat medför 

detta en stor risk för att den som är mer förutseende, och väljer att genom avtalet skydda sig 

mot risken att inte få betalt för en levererad vara, i händelse av att motparten försätts i konkurs 

har mindre chans att få tillbaka varan än om han inte alls haft risken i åtanke. Dylika tendens-

er kan skönjas redan i 1996 års fall; det faktum att överlåtaren valt att reglera effekten av att 

pantbrev inte överlämnas, medförde att förutsättningsläran inte kunde tillämpas och frågan 

om separationsrätt inte ens kunde prövas. Om sådant villkor inte skulle ha gjorts, tycktes hin-
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der mot en tillämpning av förutsättningsläran däremot inte föreligga, och därmed skulle även 

frågan om separationsrätt ha kunnat prövas. På grund av risken för att en mer förutseende öv-

erlåtare har sämre förutsättningar till att separera det överlåtna lösöret, om motparten försätts i 

konkurs, än den som inte alls beaktar risken för motpartens insolvens, är jag kritisk till den i 

NJA 1996 s. 410 tillskapade rättsgrundsatsen. Det faktum att en viss förutsättning har regler-

ats i avtalet, kanske inte nödvändigtvis bör utesluta en tillämpning av förutsättningsläran. 

Samtidigt anser jag att en allt för generös tillämpning av förutsättningsläran bör undvikas. Om 

förutsättningen är nära besläktad med motpartens betalningsförmåga, föreligger en risk att en 

tillämpning av förutsättningsläran är att föredra framför att förbehålla sig återtaganderätt. Med 

tanke på NJA 1985 s. 178, ger tillämpningen av förutsättningsläran en mer fördelaktig effekt, 

eftersom det faktum att motparten fritt har fått förfoga över den levererade egendomen innan 

betalning, saknar betydelse för rätten till att separera egendomen vid ogiltighet. Sannolikt var 

det detta HD ville motverka i NJA 1996 s. 410, även om effekten domen fick på rättsläget inte 

var helt lyckad.  

Ogiltighet med stöd av förutsättningsläran bör kanske inte medföra samma ovillkorliga sepa-

rationsrätt som ogiltighet enligt avtalslagens regler, med tanke på att den vars förutsättning 

brustit inte har utsatts för en rättstridig handling från motpartens sida. Ur denna synvinkel kan 

jag inte se skäligheten i att gynna en överlåtare som inte beaktar risken för att viss förutsätt-

ning inte uppfylls, i förhållande till den som genom avtalet försöker skydda sig mot samma 

sak. Här kan jag tycka att Kihlmans tolkning av NJA 1985 s. 178, vilken innebar att ett återta-

gandeförbehåll skapades genom förutsättningsläran, är en mer önskvärd rättsföljd av att en 

förutsättning har visat sig vara felaktig sedan motparten försatts i konkurs än ogiltighet och 

med denna förenad separationsrätt. Genom det tillskapade återtagandeförbehållet hamnar öv-

erlåtaren i samma situation som om han hade skyddat sig mot risken för att inte få betalt för 

den överlåtna egendomen genom att förbehålla sig rätten att återta egendomen – om överlåtar-

en låtit förvärvaren fritt förfoga över egendomen innan betalning erlagts, skulle återtagande-

förbehållet inte vara sakrättsligt giltigt. Med denna lösning anser jag att den vars rättshandling 

ogiltigförklarats med stöd av förutsättningsläran, inte längre oskäligt gynnas på bekostnad av 

förvärvarens övriga, och kanske mer förutseende, borgenärer. Av samma orsak är även Hå-

stads förslag om att ogiltighet enligt förutsättningsläran endast skulle medföra en rätt att häva 

avtalet, ett rimligt alternativ. 



 

 74 

 

Jag kan emellertid medge att bedömningen av om ogiltighet enligt förutsättningsläran skall 

medföra rätt för överlåtaren att separera lösöret bör vara mildare för en säljande privatperson. 

Den privatperson som säljer egendom till ett företag har troligtvis sämre förutsättningar att fö-

rutse riskerna för att inte få betalt än en näringsidkare i branschen. Möjligtvis kan belägg finn-

as för att favorisera privatpersonsborgenären framför näringsidkarborgenären, och medge se-

parationsrätt för privatpersonen vid felaktiga förutsättningar trots att köparen fritt kunnat för-

foga över egendomen. Å andra sidan har denne privatpersonsborgenär sannolikt större möj-

lighet än näringsidkarborgenären att få sin överlåtelse ogiltigförklarad med stöd av 36 § AvtL.   

 

4.4.6 Skenavtal – 34 § AvtL 

Anta att verklig överlåtelse mellan överlåtaren, A, och den nu konkursförsatte förvärvaren, B, 

inte har skett, utan att transaktionen endast företogs för skens skull – det vill säga i syfte att 

för utomstående tredje man få det att framstå som att B hade förvärvat äganderätten från A, 

men att så skulle ske aldrig var avsikten för någon av de båda parterna.  

Huvudregeln när ett avtal ingåtts för skens skull är att det aldrig kan göras gällande parterna 

emellan. Om egendomen finns kvar hos B, och konkurrens om äganderätten från utomstående 

saknas, har således A rätt att återfå egendomen. 

Om B däremot har försatts i konkurs, är konsekvensen av skenavtalet inte lika självklar. Gen-

om en tillämpning av 34 § AvtL kan tredje man, som i god tro förvärvar egendomen, vilken 

omfattas av ett skriftligt skenavtal, från B, göra skenrättshandlingen gällande. Frågan är om 

även B:s godtroende borgenärer har rätt att göra skenrättshandlingen gällande. Denna fråga 

ställdes av HD i NJA 2007 s. 163, men utan att besvaras.  

Att B:s borgenärer inte kan ses som förvärvare av egendomen, eftersom B fortfarande är ägare 

och konkursboet endast förvaltar den, talar för att A skall beviljas separationsrätt. Å andra si-

dan har både A:s och B:s syfte varit att det för utomstående skall framstå som att B är ägare 

av egendomen; med hänsyn till detta kan det tyckas att A bör få stå sitt kast när B försätts i 

konkurs, på liknande sätt som han skulle få ha gjort om tredje man i god tro hade förvärvat 

egendomen. Till skillnad från övriga ogiltighetsgrunder har A i 34 § AvtL inte mot sin vilja 

överlåtit egendomen till B, utan medvetet genomfört transaktionen, varför A på den grunden 

kan tänkas vara mindre skyddsvärd än vid ogiltighet på grund av 28-33 §§ AvtL.  
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Däremot var med största sannolikhet A:s syfte med skenavtalet aldrig att förlora egendomen, 

vilket ju blir fallet om denne inte medges separationsrätt i B:s konkurs. Mot en sådan 

rättsföljd kan även här framföras argumentet att B:s borgenärer inte borde kunna skörda vinn-

ing av sin gäldenärs orätt; å andra sidan skördar de i förevarande fall vinning även av A:s o-

rätt, något som ju aldrig sker när rättshandlingen förklaras ogiltig enligt avtalslagens övriga 

ogiltighetsgrunder eller med stöd av förutsättningsläran. Om separationsrätt inte medges, får 

A en oprioriterad fordran motsvarande egendomens värde mot B, och likställs således med 

B:s övriga oprioriterade borgenärer. A kommer således ha lika stor, eller liten, möjlighet som 

dessa att få ersättning ur konkursen för sitt anspråk.  

På grund av att A vid skenöverlåtelse själv har framkallat situationen som medför att konkurr-

ens uppstår med B:s övriga borgenärer, anser jag att A i en dylik situation bör få stå sitt kast. 

Jag anser att det vore obilligt mot B:s övriga borgenärer att medge separationsrätt för A, var-

för denne i stället bör få en oprioriterad fordran i konkursen, i konkurrens med övriga borge-

närer. 

 

4.5 Egendomen har sammanblandats/sammanfogats 

med annan egendom 

Om den överlåtna egendomen sammanblandats med annan egendom innan ogiltighetstalan 

väcks, kan det vara svårt att urskilja vilken del av den sammanblandade egendomen som är att 

hänföra till det ogiltiga förvärvet. Om den egendom, med vilken den ogiltighetsbelastade eg-

endomen sammanblandats med, tillhör motparten, det vill säga konkursgäldenären, kan endast 

en oprioriterad fordran i konkursen bli aktuell oavsett ogiltighetsgrund.  

En sådan rättsföljd kan emellertid kännas oskäligt hård mot den vars egendom frånhänts hon-

om på grund av sådant tvång som avses i 28 § AvtL. Anta att A på grund av råntvång överlåtit 

1 ton kaffe till undermåligt pris till godtroende B, och att detta kaffe sammanblandats med 

kaffe som B redan hade i sin ägo. Ogiltighetstalan väcks inom skälig tid från det att A inte 

längre utsätts för hot, men B har redan hunnit försättas i konkurs. Anta vidare att talan bifalls, 

men på grund av att kaffet sammanblandats med annat kaffe uppfylls inte kraven för att sepa-

rationsrätt skall kunna göras gällande. A får således endast en oprioriterad fordran i B:s kon-

kurs, och möjligheten att få betalt för denna fordran är minimal. Kan A i en sådan situation 
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endast hoppas på att den som utövat tvånget, genom en brottmålstalan, döms till att betala 

skadestånd till A? Med tanke på att B normalt sett inte skulle ha rätt till kaffet, då ogiltighet 

enligt 28 § AvtL står sig även mot godtroende motpart, skulle kaffet, om det hade hållits av-

skilt, inte ingå i dennes egendom. På grund av tvångets grova karaktär i 28 § AvtL, anser jag 

att A bör skyddas även när kaffet inte har hållits avskilt, vilket mycket sannolikt är fallet om 

B var i god tro om det utövade tvånget och fick underrättelse först efter han mottog leverans-

en. Detta skydd skulle kunna bestå i att ogiltighet enligt 28 § AvtL medförde förmånsrätt i 

motpartens konkurs, och att A således har rätt att få betalt före övriga konkursborgenärer. Ett 

annat tänkbart alternativ är att A får redovisning till egendomen genom en analog tillämpning 

av lagen om redovisningsmedel om egendomen med tillräcklig säkerhet kan urskiljas.
249

  

Om den egendomen, med vilken den ogiltighetsbelastade egendomen sammanblandats med, 

tillhör annan än konkursgäldenären, blir samägande aktuellt mellan dem vilkas egendom har 

sammanblandats. Om den samägda egendomen i sin helhet kan identifieras och särskiljas från 

konkursgäldenärens övriga tillgångar, torde egendomen kunna separeras från konkursboet för 

samägarnas gemensamma räkning. 

 

4.6 Egendomen finns inte längre kvar i gäldenärens 

besittning 

 

4.6.1 Gäldenären har överlåtit egendomen till tredje man 

Anta att D innan B försattes i konkurs förvärvat det lösöre som B på ogiltig grund förvärvat 

av A, men att A först efter D:s förvärv av egendomen väcker ogiltighetstalan.  

Om D vid förvärvet var i ond tro om att B:s förvärvs var ogiltigt, kan denne inte göra ett gil-

tigt godtrosförvärv. I ett sådant skede har A samma möjlighet till att återfå egendomen som 

om överlåtelse till D inte skett.
250

 

Var däremot D vid förvärvet i god tro om att B:s förvärv var ogiltigt, kan D med stöd av 2 § 

GFL godtrosförvärva egendomen.
251

 Ett sådant godtrosförvärv kan dock inte ske om ogiltig-

                                                
249 Mer om detta i 4.6.1. 
250 Se avsnitt 4.4. 



    

77 

 

heten beror på sådant tvång som avses i 28 § AvtL.
252

 Även om D gjort ett giltigt godtrosför-

värv, kan A fortfarande ha separationsrätt till egendomens surrogat.  

Om A väcker ogiltighetstalan innan motparten har försatts i konkurs, och motparten dessför-

innan både har sålt egendomen till D och mottagit betalning, får A endast ett fordringsanspråk 

mot B, eftersom den köpeskilling B mottagit från D inte har hållits skild från B:s förmögenhet 

i övrigt. När B därefter försätts i konkurs, blir detta fordringsanspråk endast en oprioriterad 

fordran. Om betalning däremot ännu inte har erlagts, kan separationsrätt bli aktuell till köpe-

skillingen, även om den erläggs innan konkursutbrottet, genom att A erhåller redovisning med 

stöd av 1 st. lagen om redovisningsmedel. 

Om A väcker talan efter att B har försatts i konkurs, är 7 kap. 23 § 2 st. KonkL tillämplig. En-

ligt detta lagrum kan A medges separationsrätt till köpeskillingen, förutsatt att betalning an-

tingen ännu inte har erlagts, eller att betalning erläggs efter konkursutbrottet så att A kan få 

redovisning för köpeskillingen. Om betalning däremot erlades innan konkursutbrottet anses 

köpeskillingen ha sammanblandats med gäldenärens övriga egendom, vilket resulterar i att A 

endast får en oprioriterad fordran.  

Oavsett om A väcker ogiltighetstalan före eller efter B:s försättande i konkurs, föreligger såle-

des separationsrätt endast om betalning för den föryttrade egendomen inflyter till konkursboet 

efter konkursutbrottet, eller, om talan väcks innan konkursutbrottet, efter tidpunkten för talans 

väckande. Om betalning däremot erlades till gäldenären innan både konkursutbrottet och tal-

ans väckande, föreligger risk att den, vars egendom genom en ogiltighetsgrund frånhänts hon-

om, endast får en oprioriterad fordran i konkursen. Denne är således beroende av att den som 

köpt egendomen, och gjort ett extinktivt godtrosförvärv, inte betalar för sig förrän efter det att 

hans motpart försatts i konkurs.  

Att låta tidpunkten för tredje mans betalning ha så stor betydelse i frågan om huruvida egen-

domens ursprunglige ägare skall beviljas separationsrätt eller ej anser jag inte vara skäligt. I 

doktrin har förespråkats att separationsrätt skall vara möjligt även i de fall köpeskillingen er-

lagts innan konkursutbrottet genom en analog tillämpning av lagen om redovisningsmedel, 

förutsatt att köpeskillingen med tillräcklig säkerhet kan urskiljas.
253

 En sådan lösning skulle 

                                                                                                                                                   
251 Fortsättningsvis behandlas endast A:s möjlighet till separationsrätt i förhållande till B. Beträffande A:s 

möjlighet att lösa ut egendomen från D, hänvisas läsaren till avsnitt 2.4. Beträffande rimligheten i att D ges 

bättre rätt till egendomen – se avsnitt 4.6.2. 
252 3 § GFL. 
253

 Se avsnitt 2.3.3.2. 
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förhindra ett beroende av tredje mans agerande, och bidra till ökad förutsebarhet av rätts-

följden när den egendom, som överlåtits på ogiltig grund, har sålts vidare till tredje man. 

 

Överlåtelse mellan närstående 

Anta att gäldenären, B, vars förvärv av lösöre från A har visat sig vara ogiltigt, har överlåtit 

lösöret till en närstående, C, vilken är exempelvis ett bolag i samma koncern eller, som i NJA 

2007 s. 413, ett fristående bolag med samma fysiska företrädare. Med hänsyn till både NJA 

2007 s. 413 och NJA 2008 s 684 torde kravet på rådighetsavskärande för sakrättsligt giltig 

äganderättsövergång vara svagare än om överlåtare och förvärvare har olika företrädare. För 

att en giltig äganderättsövergång skall anses ha skett mellan överlåtare och förvärvare torde 

således räcka att den fysiska företrädaren för det förvärvande bolaget är skyldig att beakta det 

förvärvande bolagets intressen. Innebär detta att B, som på ogiltig grund har köpt egendom 

från A, genom att överlåta egendomen till C innan A har väckt ogiltighetstalan, kan hindra att 

A, till följd av att överlåtelsen förklaras ogiltig, åtnjuter separationsrätt till egendomen? Jag 

vill påstå att svaret på frågan är nekande; eftersom B och C ingår i samma koncern, alternativt 

företräds av samma person, torde sådan god tro, som fordras enligt 2 § GFL för att ett extink-

tivt godtrosförvärv skall ha skett, aldrig kunna förekomma. Därmed kan C aldrig åtnjuta bättre 

rätt till egendomen än B.  

 

4.6.2 Tredje man har erhållit panträtt i egendomen 

Anta att B:s borgenär C har erhållit panträtt i det lösöre som B genom utpressning har förvär-

vat av A. Att en panthavare har erhållit panträtt i egendomen innan köpet förklarades ogiltigt, 

torde inte ha någon betydelse då separationsrätt går före förmånsrätt.
254

 Men vad innebär det 

faktum att gäldenären överlämnat panten till panthavaren innan tidpunkten för utmätningen 

eller försättandet i konkurs? Egendomen finns inte längre i konkursgäldenärens besittning, 

utan i panthavarens. Har A rätt att återta egendomen, vilket skulle medföra att panthavaren 

går miste om sin förmånsrätt?  

Om panthavaren uppfyller kriterierna för godtrosförvärv i 2 § GFL, behöver denne, enligt 8 § 

GFL, inte lämna ifrån sig den pantsatta egendomen till dess rätte ägare, utan att få täckning 

                                                
254 Se Millqvist, Sakrättens grunder s. 43. 
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för den fordran som panten ställts för. A tvingas således i denna situation att lösa ut den vara 

som han under påverkan av en ogiltighetsgrund har sålt till B från panthavaren C.
255

 Den 

lösensumma som A tvingas erlägga till C, blir A:s oprioriterade fordran i B:s konkurs. 

Såsom tidigare nämnts kan godtrosförvärv enligt godtrosförvärvslagen inte ske om egendom-

en frånhänts tidigare ägare genom så kallat råntvång.
256

 Detta gäller självfallet även vid god-

trosförvärv av panträtt.
257

 Vid ogiltighet enligt 28 § AvtL måste därför panthavaren lämna 

från sig egendomen till den rätte ägaren, och saknar rätt att av denne få ersättning för den 

fordran för vilken egendomen har pantsatts.
258

 

 

4.6.3 Är godtrosförvärv en rimlig lösning? 

Genom godtrosförvärvslagen skyddas godtroende förvärvare av lösöre respektive panträtt i 

lösöre, trots att dennes överlåtares förvärv av lösöret varit ogiltigt. Är det rimligt att godtros-

förvärvaren av egendomen respektive av panträtt i egendomen, får bättre rätt till egendomen 

än den rätte ägaren?  

När den ogiltiga överlåtelsen beror på en svag ogiltighetsgrund i avtalslagen eller en tillämp-

ning av förutsättningsläran, förefaller rättsföljden enligt godtrosförvärvslagen rimlig, då dessa 

ogiltighetsgrunder inte kan göras gällande mot godtroende förvärvare. Vid ogiltighet enligt 

dessa grunder, medför godtrosförvärvslagen att godtroende förvärvare i andra led
259

, liksom 

godtroende förvärvare av panträtt i lösöre, i princip likställs med godtroende motpart enligt 

avtalslagens ogiltighetsregler eller förutsättningsläran.  

För den som i god tro förvärvar lösöre, eller panträtt i lösöre, vilken belastas av en 

ogiltighetsgrund, saknar det således betydelse, för dennes möjlighet till sakrättsligt giltigt 

förvärv, om ogiltigheten träffar det egna förvärvet eller ett tidigare förvärv: Om ogiltighets-

grunden består i råntvång enligt 28 § AvtL, är förvärvet ogiltigt.
260

 Handlar det däremot om 

en svag ogiltighetsgrund, står sig förvärvet när förvärvaren är i god tro. Denna kongruens 

                                                
255  5 § och 8 § 2 st. GFL. 
256 Jfr. 3 § GFL med 28 § AvtL. 
257 8 § 1 st. GFL. 
258 Observera dock att ägaren måste reklamera inom sex månader från det att han fick kännedom om innehavet, 3 

§ 2 st. GFL. 
259 Eller ett senare led om fler än en överlåtelse har gjorts sedan den ogiltiga överlåtelsen. 
260 Såtillvida ägaren inte undlåter att reklamera inom sex månader från kännedom om innehavet, 3 § 2 st. GFL. 
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mellan avtalslagens ogiltighetsgrunder och godtrosförvärvslagen anser jag vara ett utmärkt 

exempel på rättssäkerhet och förutsebarhet. 
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5 Slutsatser 

 

5.1 Inledning 

Huvudregeln när en överlåtelse av lösöre visat sig vara ogiltig på grund av en ogiltighetsgrund 

i avtalslagen eller med stöd av förutsättningsläran är att överlåtaren har separationsrätt till lös-

öret oavsett om ogiltighetstalan väcks före eller efter förvärvarens försättande i konkurs. 

Denna rättsföljd är emellertid mer eller mindre självklar beroende på vilken ogiltighetsgrund 

som föranleder ogiltigheten, varför ett undantag i vissa fall kan tyckas vara mer skäligt gente-

mot förvärvarens övriga borgenärer. Om egendomen finns kvar i förvärvarens besittning med 

bibehållen identitet eller ej, har också betydelse i bedömningen av överlåtarens möjlighet till 

separationsrätt.  

Nedan har jag sammanfattat mina slutsatser och åsikter om överlåtarens rätt till separationsrätt 

efter vilken ogiltighetsgrund som föranleder ogiltigheten. 

 

5.2 Stark ogiltighet: 28 § AvtL 

Eftersom 28 § AvtL är en stark ogiltighetsgrund, medför sådan ogiltighet alltid separationsrätt 

i motpartens konkurs, när den med ogiltighet belastade egendomen finns kvar i motpartens 

besittning med bibehållen identitet – detta oavsett om motparten var i ond eller god tro om 

tvånget.  

På grund av grovheten i det tvång som avses i 28 § AvtL, och att godtroende motpart aldrig 

kan göra en rättshandling som vidtagits under sådant tvång gällande, anser jag emellertid det 

vara oskäligt att den som under sådant tvång överlåtit egendom endast får en oprioriterad 

fordran i förvärvarens konkurs, om egendomen, eller dess surrogat, inte längre kan identifie-

ras i boet. Av denna anledning menar jag att en överlåtare bör skyddas även i en dylik situa-

tion, eventuellt genom att denne får förmånsrätt i motpartens konkurs på grund av att ogiltig-

hetsfordran med stöd av 28 § AvtL föreligger. Om egendomen sammanblandats med konkurs-

gäldenärens övriga egendom, är en annan tänkbar lösning att A, genom en analog tillämpning 
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av lagen om redovisningsmedel, erhåller redovisning om egendomen med tillräcklig säkerhet 

kan urskiljas.  

 

5.3 Svag ogiltighet: 29-31 och 33 §§ AvtL 

Om ogiltigheten beror på en av de svaga ogiltighetsgrunderna i 29-31 eller 33 §§ AvtL, är hu-

vudregeln att säljaren, vars överlåtelse föranletts av ogiltighetsgrunden, har separationsrätt i 

ondtroende köpares konkurs, förutsatt att den överlåtna egendomen finns kvar i köparens be-

sittning med bibehållen identitet.  

Trots att en svag ogiltighetsgrund inte kan göras gällande mot godtroende motpart, saknar kö-

parens godtroende konkursborgenärer skydd om köparen själv var i ond tro om ogiltighets-

grunden. Att konkursborgenären, till skillnad från köparen och godtrosförvärvaren, saknar 

skydd enligt dessa svaga ogiltighetsgrunder kan tyckas märkligt. Å andra sidan är det inte skä-

ligt att konkursborgenärerna skall kunna skörda vinning av en rättstridig handling från gälde-

närens sida, på bekostnad av säljaren mot vilken den rättsstridiga handlingen vidtogs. Inte 

heller är det skäligt att konkursborgenärerna skall kunna erhålla betalning för sina fordringar 

mot konkursgäldenären ur egendom som inte konkursgäldenären själv hade haft rätt till.  

Om det faktum att egendomen, som träffas av ogiltigheten, var en förutsättning för att kon-

kursborgenären ingick avtal med den nu konkursförsatta gäldenären, får denne i stället förlita 

sig till att den egna rättshandlingen kan ogiltigförklaras, alternativt jämkas, med stöd av 36 § 

AvtL eller förutsättningsläran. 

 

5.4 Skenavtal: 34 § AvtL 

När överlåtelsen mellan säljare och köpare endast har vidtagits för skens skull, såsom i 34 § 

AvtL, råder oklarhet beträffande skenavtalets verkan mot köparens konkursborgenärer, i hän-

delse av att den egendom som överlåtits för skens skull besitts av köparen vid tidpunkten för 

dennes försättande i konkurs.  

Den oskrivna huvudregeln är att skenavtal aldrig är giltiga mellan parterna. Vad 34 § AvtL 

stadgar är att skriftligt avtal som ingåtts för skens skull kan göras gällande av godtroende 

förvärvare. Då 34 § AvtL har en annorlunda utformning än avtalslagens svaga ogiltighets-
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grunder, ges en möjlighet till en annan tolkning i händelse av att skenförvärvaren försätts i 

konkurs.  

Å ena sidan kan anses att inte heller skenförvärvarens konkursborgenärer bör kunna skörda 

vinning av sin gäldenärs orätt. Å andra sidan har deras konkurrent, skenöverlåtaren, till egen-

domen som omfattas av skenavtalet, medvetet medverkat till skenavtalets ingående, vilket 

talar för att denne inte är skyddsvärd i samma grad som den vars överlåtelse är ogiltig på 

grund av någon av ogiltighetsgrunderna i 29-33 §§ AvtL. Min åsikt är därför att skenöverlåta-

ren får stå sitt kast i händelse av att skenförvärvaren försätts i konkurs, och godtroende kon-

kursborgenärer skall kunna försäkra sig om att egendomen, som på grund av skenöverlåtelsen 

finns i konkursgäldenärens besittning, ingår i dennes konkursbo. 

 

5.5 36 § AvtL 

När en rättshandling inte kan ogiltigförklaras med stöd av 28-33 §§ AvtL, kvarstår fortfarande 

en möjlighet att rättshandlingen kan jämkas, eller helt lämnas utan avseende, med stöd av 36 § 

AvtL. Genom en tillämpning av detta lagrum har exempelvis en avtalspart i underlägsen ställ-

ning, som vidtagit sin rättshandling under påverkan av någon ogiltighetsgrund i 29-33 §§ 

AvtL men vars motpart varit i god tro, fortfarande en möjlighet att få sin rättshandling ogiltig-

förklarad, och därmed även beviljas separationsrätt. 

Till skillnad från 28-33 §§ AvtL, men i likhet med förutsättningsläran, kan 36 § AvtL även 

jämka en rättshandling på grund av en omständighet som inträffat efter tidpunkten för avtalets 

ingående. 

 

5.6 Förutsättningsläran 

Beträffande rättsläget när ett avtal ogiltigförklarats med stöd av förutsättningsläran, efter det 

att motparten försatts i konkurs, är rättsläget ännu oklart – vare sig i praxis eller i doktrin 

tycks enighet råda i fråga om överlåtarens möjlighet att separera varan från förvärvarens kon-

kurs. 

Till skillnad från avtalslagens svaga ogiltighetsgrunder i 29-33 §§ föranleds ogiltighet med 

stöd av förutsättningsläran inte av en rättsstridig gärning från någons sida, vilken motparten i 
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varje fall bort ha varit medveten om. Vid ogiltighet enligt förutsättningsläran föranleds i ställ-

et rättshandlingen av en felaktig uppfattning från den rättshandlandes egen sida, medan mot-

parten har fått anses känna till att förutsättningen förelåg och dessutom fått bära risken för för-

utsättningens korrekthet. Att, i händelse av att motparten sedan rättshandlingen vidtagits för-

satts i konkurs, även låta dennes övriga konkursborgenärer få bära risken för att förutsättning-

en varit uppfylld är kanske inte en skälig lösning. Dessa hade sannolikt varken kännedom om 

överlåtarens felaktiga förutsättning, eller större möjlighet än denne att förutse förutsättningens 

riktighet. Det är inte heller osannolikt att även dessa konkursborgenärer, i likhet med överlåta-

ren, ingått avtal med gäldenären under denna felaktiga förutsättning. 

Risken med att allt för generöst, genom åberopad ogiltighet med stöd av förutsättningsläran, 

tillerkänna överlåtaren av egendom separationsrätt till denna i förvärvarens konkurs, är att den 

säljare som inte beaktar risker som kan föranleda köparens försättande i konkurs, tack vare 

detta slarv åtnjuter separationsrätt till den överlåtna egendomen – detta samtidigt som den 

säljare som förutser, och försöker skydda sig mot, dessa risker endast får en oprioriterad 

fordran i samma köpares konkurs. Risken för att så skall ske har ökat genom NJA 1985 s. 

178, i vilken HD konstaterade att separationsrätt kunde göras gällande på grund av ogiltighet 

enligt förutsättningsläran, och detta även om ett återtagandeförbehåll inte hade kunnats göras 

gällande på grund av att köparen fritt kunnat förfoga över egendomen. Denna risk skulle 

kunna minskas genom att tillämpningen av förutsättningsläran på överlåtelse av egendom till 

förvärvare som försatts i konkurs, inte skulle kunna medföra ogiltighet, vilken per automatik 

innebär att separationsrätt kan göras gällande, utan i stället skapa ett återtagandeförbehåll. 

Genom att avtalet kompletteras med ett återtagandeförbehåll, får överlåtaren med den 

felaktiga förutsättningen en mer likvärdig möjlighet till separationsrätt som den som från 

början förutsett risken för att förutsättningen skulle vara felaktig. 

Hur HD dömer nästa gång en säljare vill ogiltigförklara sin rättshandling med stöd av förut-

sättningsläran, sedan köparen försatts i konkurs, återstår emellertid att se. 
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