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Sammanfattning 
En kommitté med uppgift att utreda huruvida en övergång bör ske från traditionsprincipen till 

avtalsprincipen tillsattes den 14 mars 2013. Utredningen har påkallats bland annat med 

anledning av att köpares okunskap, beträffande kravet på tradition, föranleder ett omedvetet 

risktagande från köparens sida i form av att en förvärvad vara kvarlämnas i säljarens 

besittning. Om en köpare kvarlämnar en köpt vara i säljarens besittning riskerar han enligt 

gällande rätt att gå miste om såväl varan som erlagd köpeskilling, med anledning av att 

förvärvet inte är skyddat mot säljarens borgenärer. Säljarens borgenärer har följaktligen 

möjlighet att ta en kvarlämnad vara i anspråk för täckning av säljarens skulder. Om en över-

gång skulle ske till avtalsprincipen skulle köparens förvärv erhålla skydd mot säljarens 

borgenärer vid köpeavtalets ingående och köparen skulle därför kunna hindra att en köpt, men 

kvarlämnad, vara tas i anspråk för täckning av säljarens skulder. Köparen erhåller emellertid 

enbart separationsrätt till en vara om köpet uppfyller kravet på individualisering. För att er-

hålla separationsrätt krävs även att köparen kan uppvisa betryggande bevisning till stöd för sin 

rätt, vilket kan medföra att köparen, om han efter köpet kvarlämnar varan i säljarens 

besittning, riskerar att gå miste om den på grund av att han inte kan styrka sin äganderätt. En 

övergång kan därför innebära att köparen likväl riskerar att gå miste om en köpt vara, dels 

eftersom han kan vara ovetandes om kravet på individualisering och dels eftersom han kan ha 

svårt att styrka sin rätt. Även säljaren vidtar, när han ingår ett överlåtelseavtal, en risk för att 

göra en förlust, men det är osannolikt att den risken skulle förändras med anledning av ett 

principbyte.  
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1. Inledning 

1.1  Problembakgrund 
Ett köp anses föreligga när någon överlåter äganderätten till egendom mot betalning.1 Enligt 

svensk rätt finns det ingen lagstadgad tidpunkt beträffande ”äganderättens övergång”, utan 

flera olika moment och omständigheter, såsom köpeavtalets innehåll, erläggandet av 

köpeskillingen och ett så kallat sakrättsligt moment, kan vara av betydelse för när ägande-

rätten anses övergå till köparen.2 När ett sakrättsligt moment vidtas erhåller köparen skydd 

mot säljarens borgenärer, så kallat borgenärsskydd.3 Borgenärsskyddet innebär att köparen 

har så kallad separationsrätt till varan, vilket ger honom en rätt att undandra egendomen från 

kontrahentens borgenärer.4 Tidpunkten för när borgenärsskyddet inträder kan hänföras till två 

principer; avtalsprincipen och traditionsprincipen.5 I Sverige tillämpas traditionsprincipen 

som huvudregel vid köp av lösöre6 och med principen förstås ett krav på tradition, en 

besittningsövergång av varan, för att köparen ska erhålla skydd mot säljarens borgenärer.7 

Om köparen inte har uppnått borgenärsskydd har han inte bättre rätt till den köpta varan än 

säljarens borgenärer och borgenärerna kan därför ta varan i anspråk för betalning av säljarens 

skulder. Det medför att en köpare som efter köpeavtalets ingående kvarlämnat en vara i 

säljarens besittning, riskerar att gå miste om varan på grund av att säljarens borgenärer 

tillgodogör sig värdet av den. Den risken föreligger även om det framgår att varan är avsedd 

för köparen och om köparen har erlagt betalning för varan. Under sådana förhållanden, det 

vill säga om köparen både har erlagt förskottsbetalning och har kvarlämnat varan i säljarens 

besittning, riskerar köparen dessutom att gå miste om både den erlagda köpeskillingen och 

varan. Köparens krav på att säljaren ska fullgöra sina förpliktelser övergår vid säljarens 

obestånd till ett krav på ersättning, vilket, vid säljarens konkurs, utgör en oprioriterad 

fordran.8  

1 Hellner, Ramberg, s. 37. 
2 Prop. 2001/02:134, s. 72, Bet. 2001/02:LU33 s. 7, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 33 f., Millqvist, s. 118 f. 
3 Bet. 2001/02:LU33 s. 7, Prop. 2001/02:134 s. 72, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 33 f. 
4 Prop. 2001/02:134 s. 72, Bet. 2001/02:LU33 s. 6 f., Adlercreutz, Pfannenstill, s. 180 och s. 185, Håstad, 
Sakrätt, s. 25 och s. 144, Millqvist, s. 53 f. och s. 88, Walin, Separationsrätt, s. 12 ff. 
5 Bet. 2001/02:LU33 s. 7, Prop. 2001/02:134 s. 72, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 33 f. 
6 Lösöre, eller lösa saker, utgör en underkategori till lös egendom, se avsnitt 2. 
7 NJA 2008 s. 444, Dir. 2013:28 s. 1 f., Prop. 2001/02:134 s. 72, SOU 1995:11 s. 133, Gregow SvJT 2013 s. 
1062 och s. 1065, Helander, s. 375, Hellner, Ramberg, s. 39 och s. 344, Hessler, s. 85, Håstad, Sakrätt, s. 207, 
Walin, Separationsrätt, s. 17. För vissa slags lösören, såsom fartyg, skepp, skuldebrev, spannmål, ved och virke, 
gäller emellertid särskilda sakrättsliga regler, se Håstad, Sakrätt, s. 41. 
8 Dir. 2013:28 s. 1, Prop. 2001/02:134 s. 72 ff., SOU 1995:11 s. 134 ff., Adlercreutz, Pfannenstill, s. 39, Gregow 
SvJT 2013 s. 1062 f., Munukka, Kommentar nr 252 till KöpL. 
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Även en säljare som ingår ett köpeavtal tar enligt gällande rätt en risk. Risken består i att 

säljaren, efter att han har lämnat ifrån sig besittningen av varan till köparen, inte ska erhålla 

köpeskillingen. Har en besittningsövergång av varan skett har säljaren inte rätt att häva köpet, 

såvida han inte har förbehållit sig rätt därtill. En säljare som har överlämnat varan till köparen 

riskerar alltså att gå miste om både varan och den förväntade köpeskillingen. Genom att i 

köpeavtalet införa ett så kallat återtaganderättsförbehåll, enligt 54 § 4 st. KöpL, kan säljaren 

emellertid skydda sig mot risken att gå förlustig. För att ett återtaganderättsförbehåll ska vara 

giltigt krävs emellertid att vissa förutsättningar är uppfyllda och beträffande vissa slags varor 

kan ett förbehåll aldrig vara giltigt mot köparens borgenärer. Efter besittningsövergången 

föreligger därför en risk för att säljaren inte kan hindra köparens borgenärer från att ta varan i 

anspråk för täckning av köparens skulder, trots att säljaren inte har erhållit betalning.9  

 

Traditionsprincipen har under en längre tid kritiserats, bland annat på grund av att den anses 

slå oskäligt hårt mot köpare, och en övergång till avtalsprincipen har förordats.10 Vid en 

tillämpning av avtalsprincipen skulle köparen erhålla skydd mot säljarens borgenärer vid 

köpeavtalets ingående, under förutsättning att köpet avser en bestämd vara.11 Trots kritiken 

har HD upprätthållit kravet på tradition och anförde exempelvis i NJA 1997 s. 660 (Flyt-

dockan), att ”traditionsprincipen får anses vara så fast förankrad i svensk rätt att det knappast 

kan komma i fråga att helt eller delvis överge principen utan stöd av lag.” Kritiken har dock 

resulterat i att en kommitté, med uppgift att utreda huruvida traditionsprincipen bör avskaffas 

vid köp enligt KöpL har tillsats. Kommittén ska utreda huruvida det finns ”långsiktiga och 

påtagliga samhällsekonomiska fördelar” att vinna med en övergång till avtalsprincipen.12  

1.2 Problemformulering 
Hur skulle en övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen påverka riskbilden för 

köpare och säljare vid köp enligt KöpL?  

9 Adlercreutz, Pfannenstill, s. 38 f., Hellner, Ramberg, s. 378 ff. 
10 NJA 1997s. 660, s. 666, NJA 2008 s. 684, s. 692 ff., Dir. 2013:28 s. 2, Gregow SvJT 2013 s. 1067, Hellner, 
Ramberg, s. 39, Håstad, Köprätt, s. 147 f., Mattsson SvJT 2013 s. 1044, Millqvist, s. 123, Vargö SvJT 2013 s. 
1052. 
11 Bet. 2001/02:LU33 s. 7, Dir. 2013:28 s. 1, Prop. 2001/02:134 s. 72, SOU 1995:11 s. 133, Adlercreutz, 
Pfannenstill, s. 33 f., Hessler, s. 179, Håstad, Sakrätt, s. 207, Gregow SvJT 2013 s. 1063. 
12 Dir. 2013:28 s. 1, Gregow SvJT 2013 s. 1062, Mattsson SvJT 2013 s. 1044, Myrdal SvJT 2013 s. 1074, Vargö 
SvJT 2013 s. 1051, Ackordscentralen, ”Avskaffande av traditionsprincipen”, 
http://ackordscentralen.sidvisning.se/nr4/, Regeringen, ”En utredning om att övergå till avtalsprincipen”, 
http://www.regeringen.se/sb/d/17282/a/211608. 
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1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen var att analysera huruvida det finns anledning att anta att de risker som 

köpare och säljare tar enligt gällande rätt skulle påverkas av en övergång till avtalsprincipen. 

Ändamålet med uppsatsen var således att utreda om, och i så fall på vilket sätt, köparens och 

säljarens riskbild skulle se annorlunda ut vid en tillämpning av avtalsprincipen jämfört med en 

tillämpning av traditionsprincipen. Syftet med uppsatsen har även varit att utreda vilka konse-

kvenser en övergång till avtalsprincipen skulle kunna medföra och vad som talar för en över-

gång till avtalsprincipen. Jag har även valt att bemöta en del av den kritik som har framförts 

beträffande traditionsprincipen och Lag (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen 

låter i säljarens vård kvarbliva (LkL).  

1.4 Avgränsning  
Uppsatsen behandlar enbart köp enligt KöpL och utgår från Dir. 2013:28 ”Köparens rätt till 

varor i förhållande till säljarens borgenärer”. Uppsatsen behandlar därmed enbart så kallade 

omsättningsöverlåtelser13 av lösöre och lämnar så kallade säkerhetsöverlåtelser14 därhän. 

Uppsatsen omfattar inte heller köp av generisk egendom, utan behandlar enbart köp av 

individualiserad egendom. 

1.5 Metod 
För att utreda huruvida en övergång till avtalsprincipen skulle kunna förändra riskbilden för 

köpare och säljare vid köp enligt KöpL, har en traditionell juridisk metod tillämpats. Metoden 

innebär att relevant lagstiftning, förarbeten, praxis samt doktrin har studerats. Av särskild 

betydelse för uppsatsen har förarbetena till 49 § Konsumentköplag (1990:932), (KköpL), 

varit, dels eftersom de behandlade frågan om en övergång från traditionsprincipen till 

avtalsprincipen vid köp enligt KköpL och dels eftersom det när 49 § KköpL infördes inte 

ansågs vara aktuellt att genomföra en generell övergång till avtalsprincipen. Även 

traditionsprincipens rättsutveckling har varit av betydelse för uppsatsen, eftersom studiet av 

praxis tydliggör hur kravet för att erhålla borgenärsskydd har gått från att vara ett krav på 

registrering enligt LkL eller tradition, till att alltmer utgöra ett krav på rådighetsavskärande 

för att köparens förvärv ska vara skyddat mot säljarens borgenärer.  

13 Med omsättningsöverlåtelse avses en överlåtelse där avsikten är att överlåtarens rättigheter i egenskap av ägare 
ska överföras till förvärvaren, se Hellner, Ramberg s. 360. 
14 En säkerhetsöverlåtelse utgör en överlåtelse där syftet med överlåtelsen är att endast överföra äganderätten 
temporärt som säkerhet för en fordran, Dir. 2013:28 s. 8 
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1.6 Disposition  
I syfte att underlätta förståelsen för läsaren beträffande vad för slags egendom som kräver en 

besittningsövergång inleds uppsatsen med en genomgång av olika egendomsslag. I det tredje 

kapitlet följer en genomgång av köpeavtalet och skillnaderna mellan dess obligationsrättsliga 

och sakrättsliga sida. Även regler beträffande köpeavtalets fullgörande behandlas i det tredje 

kapitlet. Det fjärde kapitlet utgör en fördjupad presentation av sakrätten, avtalsprincipen, 

traditionsprincipen samt traditionsprincipens rättsutveckling. Det femte kapitlet behandlar 

obeståndsrättens förhållande till sakrätten, vilket är av intresse eftersom det vanligen är vid en 

parts obestånd som sakrättsliga frågor aktualiseras. Det sjätte kapitlet avser frågan om 

kreditgivning och säkerhetsrätten företagshypotek samt finansieringsformen leasing. Det är av 

intresse för uppsatsen, eftersom vissa menar att en övergång till avtalsprincipen kommer göra 

det svårare för företag att erhålla krediter. Det sjunde kapitlet består av en genomgång av 

direktiv 2013:28 och bakgrunden till varför en utredning har tillsatts. Härefter följer i kapitel 

åtta en genomgång av vad för typ av risker en tillämpning av avtalsprincipen respektive 

traditionsprincipen medför. Avsnitt 8.2 bygger till viss del på egna slutsatser, eftersom en 

behandling av köparens och säljarens risk vid en tillämpning av avtalsprincipen inte funnits 

att tillgå i rättskällor. Det nionde kapitlet består av en analys över gällande rätt, hur gällande 

rätt skulle kunna påverkas av en övergång till avtalsprincipen, vilka skäl som kan motivera en 

övergång till avtalsprincipen samt huruvida köparens och säljarens riskbild skulle påverkas av 

en övergång till avtalsprincipen. Uppsatsen avslutas genom det tionde kapitlet, vilket utgör en 

summering av vad som har kommit fram i analysen och sålunda även är svaret på min 

problemformulering. 
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2. Egendom 

2.1 Olika slag av egendom 
Den svenska rätten bygger på en vedertagen skillnad mellan fast och lös egendom.15 Huruvida 

egendomen är fast eller lös är av betydelse, eftersom olika regler, såväl obligationsrättsliga 

som sakrättsliga, tillämpas för olika slag av egendom.16  

2.1.1 Fast egendom 

I 1 kap. 1 § Jordabalk (1970:994), (JB), anges att ”fast egendom är jord”. Till den fasta 

egendomen hör även så kallade fastighetstillbehör, vilket anges i 2 kap. 1-3 §§ JB. Det finns 

tre slags kategorier av fastighetstillbehör; allmänna fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och 

industritillbehör.17 Vad som utgör fastighetstillbehör är till viss del beroende av gemene mans 

syn av vad som är ett naturligt tillbehör till en fastighet. I NJA 1996 s. 139 (Diskmaskins-

fallet) vidgades exempelvis begreppet genom att en diskmaskin ansågs utgöra tillbehör och i 

NJA 1997 s. 699 (Parabolantennen) vidgades det ytterligare genom att en parabolantenn 

ansågs utgöra tillbehör. Lös egendom som tillförs en fastighet, såsom i ovan nämnda rättsfall, 

övergår från att utgöra lös egendom till att utgöra fast egendom i och med att egendomen till-

förs fastigheten.18 Det är även möjligt för fastighetstillbehör att återgå till att vara lös egen-

dom, men det krävs då att egendomen avskiljs från fastigheten. Lös egendom som annan än 

fastighetsägare har tillfört fastigheten anses, enligt 2 kap. 4 § 1 st. JB, inte tillhöra fastigheten, 

såvida inte egendomen och fastigheten ”kommer i samma ägares hand”. Skulle ägaren av den 

lösa egendomen förvärva fastigheten eller tvärtom, om fastighetsägaren skulle förvärva egen-

domen, övergår egendomen omedelbart genom förvärvet till att utgöra fast egendom.19   

2.1.2 Lös egendom 

Lös egendom har aldrig erhållit någon legaldefinition, utan med lös egendom förstås all egen-

dom som inte utgör fast egendom. Likt fast egendom indelas även lös egendom i ett flertal 

underkategorier, såsom aktier och andra andelsrätter och värdepapper, arrende- och hyres-

rätter, byggnad på annans mark och andra fasta saker, enkla och löpande skuldebrev, luft-

15 NJA 2007 s. 652, Hellner, Ramberg, s. 38, Millqvist s. 34, Rodhe, s. 5. 
16 Helander, s. 304, Hellner, Ramberg, s. 38, Håstad, Sakrätt, s. 29, Millqvist s. 34, Rodhe, s. 5, Undén s. 6 ff. 
17 NJA 2007 s. 652, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 24 f., Grauers, s. 16 f., Hellner, Hager, Persson, 1 häftet, s. 36 f., 
Hellner, Ramberg, s. 38, Håstad, Sakrätt, s. 30 ff., Millqvist s. 34 f., Rodhe s. 5 f. 
18 Millqvist s. 36. 
19 NJA 2007 s. 652, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 25 och s. 44, Hellner, Hager, Persson, 1 häftet, s. 36 f., Håstad, 
Sakrätt, s. 33, Millqvist, s. 36, Rodhe, s. 212. 
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fartyg, lösöre, immaterialrätter, panträtter, skepp, syntetiska tillgångar samt tomträtter.20 Det 

är framförallt för frågan när det så kallade sakrättsliga skyddet inträder som de olika under-

kategorierna är av betydelse. Olika slag av lös egendom fordrar nämligen olika så kallade 

sakrättsliga moment.21 

 

Vid köp av lös egendom tillämpas KöpL och lagen är tillämplig vid köp mellan näringsidkare, 

mellan privatpersoner samt när myndigheter eller staten ingår avtal om köp.22 KöpL är 

dispositiv och vid köp enligt KöpL antas parterna vara jämställda såtillvida att de anses 

kapabla att tillvarata sina intressen.23 Vid köp enligt KöpL finns, till skillnad från vid köp av 

fast egendom, inga formkrav och köpeavtalet kan därför vara såväl muntligt som skriftligt.24 

KköpL däremot är endast tillämplig när en näringsidkare säljer lösöre till en privatperson, en 

konsument, och lagen är tvingande till konsumentens förmån.25  

2.1.2.1 Lösöre  

Som ovan nämnts utgör lösöre, eller lösa saker, en egen kategori av lös egendom. Med 

begreppen förstås alla fysiska flyttbara föremål, som exempelvis djur, kläder, böcker, 

inventarier, fordon, maskiner, möbler och skepp.26 Huvudregeln vid köp av lösöre är att 

förvärvet uppnår sakrättsligt skydd genom det överlåtna lösöret överlämnas från säljaren till 

köparen, enligt den så kallade traditionsprincipen.27 

 

 

 

 

 

 

20 Adlercreutz, Pfannenstill, s. 26, Hellner, Ramberg, s. 38 ff., Håstad, Sakrätt, s. 40 f., Millqvist s. 34 ff., Rodhe 
s. 5 ff., Undén s. 17. 
21 Håstad, Sakrätt, s. 40 f.  
22 1 § och 4 § e contrario KöpL. 
23 Hellner, Ramberg, s. 282, Håstad, Köprätt, s. 30 ff.  
24 Hellner, Ramberg, s. 38. 
25 1 § och 3 § KköpL, 4 § e contrario KöpL. 
26 Prop. 1989/90:89 s. 59, Prop. 2001/02:134 s. 72, SOU 1995:11 s. 133, s. 138 och s. 159, Bet. 2001/02:LU33 s. 
7, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 26, Håstad, Sakrätt, s. 41, Walin, Separationsrätt, s. 19.   
27 Dir. 2013:28 s. 1, Prop. 2001/02:134 s. 72, SOU 1995:11 s. 133, Hellner, Ramberg, s. 39 och s. 344, Håstad, 
Sakrätt, s. 207. För vissa slags lösören, exempelvis fartyg, luftfartyg, skepp, skuldebrev, spannmål, ved och 
virke, gäller emellertid särskilda sakrättsliga regler, se Håstad, Sakrätt, s. 41. 
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3. Köprätt  

3.1 Bakgrund  
Köpeavtalet utgör en rättshandling som binder två eller flera parter i en rättslig relation, ett så 

kallat rättsförhållande, samt reglerar den relationen mellan dem.28 Det rättsområde som 

behandlar köparens och säljarens rättsförhållande, den så kallade obligationsrätten, finns inte 

reglerat i någon specifik lag, men återfinns bland annat i KöpL. När ett avtal om köp ingås har 

parterna även att beakta förhållandet till tredje man och det rättsområde som kallas sakrätt.29  

 

Sakrätten finns inte särskilt lagstadgad i Sverige och begreppet har aldrig erhållit någon legal-

definition. Istället har sakrätten utkristalliserats genom praxis och dess innebörd är även 

rikligt diskuterad i doktrinen samt i förarbeten.30 Härav följer att en sakrätt utgör en rättighet 

som förser rättighetsinnehavaren med sakrättsligt skydd, dels i förhållande till motparten i ett 

rättsförhållande och dels i förhållande till tredje man.31 Det sakrättsliga skyddet vilar på två 

beståndsdelar; borgenärsskyddet och omsättningsskyddet. Med borgenärsskydd förstås att ett 

anspråk är skyddat mot kontrahentens borgenärer och att en köpt vara exempelvis inte kan tas 

i anspråk av borgenärerna för täckning av kontrahentens skulder. Med omsättningsskydd 

avses skydd mot en annan, antingen tidigare eller senare, förvärvares anspråk att erhålla 

samma egendom.32 Vid köp av lösöre inträder, enligt gällande rätt, borgenärsskyddet och 

omsättningsskyddet vanligen vid samma tidpunkt, det vill säga vid besittningsövergången, 

och när såväl borgenärsskydd som omsättningsskydd har uppkommit kan lämpligen begreppet 

sakrättsligt skydd användas.33 För lös egendom finns det tre typer av rättigheter som kan 

uppbära sakrättsligt skydd och det är panträtt, retentionsrätt och äganderätt.34  

 

28 Adlercreutz, Gorton, s. 17.  
29 Adlercreutz, Gorton s.31, Adlercreutz, Pfannenstill s. 16, Hellner, Hager, Persson, 1 häftet, S. 21, Hellner, 
Ramberg, s. 38 och s. 342 och Millqvist s. 15 ff.  
30 Adlercreutz, Pfannenstill s. 15, Hellner, Ramberg, s. 344, Hessler, s. 3, Håstad, Sakrätt, s. 15 f., Millqvist s. 15 
ff., Undén s. 5 f.  
31 Prop. 2001/02:134, s. 72, Bet. 2001/02:LU33 s. 7, Helander, s. 23, Håstad, Sakrätt, s. 16.  
32 Henriksson, s.27, Håstad, Sakrätt, s. 16 f. och s. 90 ff., Millqvist, s. 15 ff., s. 58 f. och s. 86. 
33 Henriksson, s. 48 f., Hessler, s. 31, Myrdal, s. 62 f. Hessler använder begreppet ”fullständigt sakrättsligt 
skydd” när båda skydden har uppnåtts. När det enbart är fråga om antingen borgenärsskydd eller 
omsättningsskydd talar han istället att tala om ”partiellt sakrättsligt skydd”, Hessler, s. 277. 
34 Adlercreutz, Pfannenstill s. 15, Millqvist s. 19f., Undén s. 6. 
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3.2 Köpeavtalets fullgörande 

3.2.1 Varans avlämnande  

Utbytet av köparens och säljarens prestationer kan inträffa vid olika tillfällen. Antingen 

utväxlar parterna sina prestationer samtidigt, enligt den så kallade samtidighetsprincipen35, 

eller så erläggs köpeskillingen före eller efter avlämnandet av varan. Erlägger köparen 

betalningen efter avlämnandet av varan innebär det att säljaren har lämnat anstånd med 

betalningen genom att köpet sker på kredit eller på avbetalning.36 Har parterna inte särskilt 

avtalat om när deras respektive prestationer ska utväxlas är huvudregeln att de ska utväxlas 

samtidigt.37 

 

En av säljarens huvudförpliktelser består i att avlämna varan till köparen. Avlämnandet av 

varan kan, enligt 6–7 §§ KöpL, ske vid olika tidpunkter. Är det fråga om ett så kallat 

hämtningsköp, vilket är huvudregeln enligt KöpL, anses varan avlämnad när köparen 

omhändertar varan. För att varan ska anses avlämnad vid ett hämtningsköp krävs därmed att 

köparen, eller någon i hans ställe, tar varan i sin fysiska besittning. Om varan ska 

transporteras till köparen är det olika förutsättningar som avgör huruvida varan anses av-

lämnad. Avgörande för frågan är huruvida köpet utgör ett distans- eller ett platsköp samt om 

det är säljaren, eller en självständig transportör, som företar transporten. Varan kan därför 

anses avlämnad antingen när köparen, eller en självständig transportör, mottar den, eller när 

den har anlänt till en viss ort.  Avlämnandet av varan sker således inte alltid vid samma tid-

punkt som när köparen erhåller den fysiska besittningen till varan, utan avlämnandet kan ske 

tidigare.38  

 

Om inget annat har avtalats ska parternas prestationer, som ovan nämnts, utväxlas samtidigt. 

Såväl köpare som säljare har emellertid rätt att hålla inne sina respektive prestationer, så 

kallad detentionsrätt, vilket innebär att ingen av dem är skyldig att fullgöra sin förpliktelse 

förrän kontrahenten fullgör sin. För säljaren innebär därför detentionsrätten, enligt 10 § KöpL, 

att han inte är skyldig att lämna ifrån sig varan förrän han erhåller köpeskillingen. För 

köparen innebär detentionsrätten, enligt 49 § 1 st. 1 meningen KöpL, att han inte är skyldig att 

35 Eller ”Zug um Zug” som principen också kallas. I KöpL kommer principen till uttryck genom 10 § och 49 § 1 
st. 2 meningen och enligt lagrummen är varken köparen eller säljaren skyldig att utföra sin respektive prestation 
såvida inte motparten utför sin, se Hellner, Hager, Persson, 2 häftet s. 50 f. och Hellner, Ramberg s. 306. 
36 Vanligen är det köp av varor av större värde som sker på avbetalning, såsom bilar, lastbilar, maskiner etc., se 
Hellner, Ramberg, s. 312 f.  
37 Adlercreutz, Gorton, s. 17 ff., Hellner, Ramberg, s. 105 f.   
38 Hellner, Ramberg, s. 77 ff., Håstad, Köprätt s. 37 ff., Rodhe, s. 183. 
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lämna ifrån sig köpeskillingen förrän han erhåller besittning till varan. Detentionsrätten gäller 

dock enbart under förutsättning att parterna inte har avtalat om att avsteg ska göras från 

samtidighetsprincipen genom att köparen erhåller anstånd med betalningen eller erlägger 

köpeskillingen i förskott.39   

 

3.2.2 Befarat avtalsbrott 

I 61-62 §§ KöpL, under rubriken ”befarat avtalsbrott”, finns bestämmelser som reglerar 

situationen när kontrahentens ekonomiska förhållanden är av sådan karaktär att han sannolikt 

inte kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt köpeavtalet. Reglerna möjliggör för en part, 

även om det är avtalat att parterna ska göra avsteg från samtidighetsprincipen, att hålla inne 

sin prestation eller häva köpeavtalet med anledning av kontrahentens förväntade avtalsbrott.40 

 

Stoppningsrätten innebär, enligt 61 § KöpL, att den part som först ska fullgöra sin förpliktelse 

har rätt att hålla inne sin prestation, om det finns starka skäl att anta att kontrahenten inte 

kommer att uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet.41 Om köparen exempelvis har ställt in 

sina betalningar har säljaren rätt att nyttja stoppningsrätten.42 För säljaren gäller stoppnings-

rätten så länge varan inte har kommit i köparens besittning. Det innebär att även om säljaren 

har lämnat ifrån sig besittningen av varan till en självständig transportör, så kvarstår hans 

stoppningsrätt, enligt 61 § 2 st. KöpL, tills varan kommer i köparens fysiska besittning.43 

Köparen har emellertid möjlighet att bryta stoppningsrätten genom att erlägga köpeskillingen 

eller ställa godtagbar säkerhet för sin prestation enligt 61 § 4 st. KöpL.   

 
 

3.3 Återtaganderättsförbehåll 
Huvudregeln vid köp av lösöre är, som ovan nämnts, att överlåtelsen uppnår sakrättsligt skydd 

när en besittningsövergång sker av varan. Genom besittningsövergången övergår säljarens 

rättigheter, i egenskap av ägare, till köparen och säljaren förlorar därmed rätten till varan. 

Genom att KöpL är dispositiv finns det emellertid en möjlighet för säljaren att bibehålla rätten 

39 Håstad, Köprätt, s. 41, Håstad, Sakrätt, s. 177, Munukka, Kommentar nr 188 till KöpL, Rodhe, s. 182. 
40 Hellner, Ramberg, s. 32 och s. 267 f. 
41 Hellner, Hager, Persson, 2 häftet, s. 85 f., Håstad, Sakrätt, s. 177 f. 
42 Hellner, Ramberg, s. 269. 
43 Hellner, Hager, Persson, 2 häftet, s. 85 f., Hellner, Ramberg, s. 268 ff., Håstad, Sakrätt, s. 177 f., Rodhe, s. 182 
f. 
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till varan, besittningsövergången till trots.44 Enligt 54 § 4 st. KöpL har en säljare nämligen rätt 

att häva köpet och återta varan, trots att den har kommit i köparens besittning, om han har 

förbehållit sig rätt därtill.45  

 

Ett återtaganderättsförbehåll är såväl obligationsrättsligt som sakrättsligt giltigt, jfr. 9 kap. 10 

§ Utsökningsbalk (1981:774), (UB). Obligationsrättsligt innebär återtaganderättsförbehållet 

ett förbud för köparen att överlåta varan eller genom annan åtgärd förfoga över den innan 

köpeskillingen är erlagd. En köpare som handlar i strid med förbudet, exempelvis genom att 

överlåta varan till tredje man innan köpeskillingen är erlagd, kan göra sig skyldig till olovligt 

förfogande, enligt 10 kap. 4 § Brottsbalk (1962:700), (BrB). Säljaren, som troligen inte kan 

återfå varan om köparen har överlåtit den, kan dock erhålla separationsrätt till surrogatet.46 

Sakrättsligt innebär återtaganderättsförbehållet att en obetald vara inte kan tas i anspråk av 

köparens borgenärer för täckning av köparens skulder. Skulle säljaren åberopa 

återtaganderättsförbehållet och återta varan har han inte möjlighet att tillgodogöra sig mer än 

han har rätt till genom återtaganderättsförbehållet. Återtas varan måste således den eventuella 

betalning köparen har erlagt återgå. För säljaren innebär emellertid inte alltid att ett 

återtagande av varan försätter honom i samma situation som om köpeavtalet aldrig hade 

ingåtts. Återtar säljaren varan är det nämligen sannolikt att det sker en värdeförlust, såtillvida 

att varan är mindre värd som begagnad än om den hade varit oanvänd.47  

 

Ett återtaganderättsförbehåll kan vara såväl muntligt som skriftligt, men däremot krävs det att 

vissa förutsättningar uppfylls för att det ska vara sakrättsligt giltigt. För giltighet mot köparens 

borgenärer krävs det att parterna har avtalat om förbehållet senast i samband med 

besittningsövergången. Uppställs förbehållet senare är det utan verkan mot köparens 

borgenärer. För giltighet fordras även klarhet och tydlighet. Det krävs att förbehållet avser en 

individualiserad vara och att den är tydligt angiven i avtalet.48 För att förbehållet ska vara 

giltigt finns ytterligare en förutsättning och det är att varans karaktär inte får vara av sådan art 

att den redan vid överlåtelsen är avsedd att förbrukas, konsumeras eller säljas vidare. Besitter 

44 Dir. 2013:28 s. 1, Prop. 2001/02:134 s. 72, SOU 1995:11 s. 133, Hellner, Ramberg, s. 39 och s. 344, Håstad, 
Sakrätt, s. 207. 
45 SOU 1995:11 s. 163, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 35 och s. 57 ff., Helander, s. 613 f., Hellner, Ramberg, s. 
379 f., Håstad, Sakrätt, s. 35, Rodhe, s. 184 ff.  
46 Adlercreutz, Pfannenstill, s. 35 och s. 61, Helander, s. 615 och s. 627, Håstad, Sakrätt, s. 182 och s. 187 ff. 
47 SOU 1995:11 s. 163, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 36 f. och s. 61, Helander, s. 613 f., Hellner, Ramberg, s. 313, 
s. 330 f., s. 341 och s. 379, Håstad, Sakrätt, s. 35, s. 106 och s. 246, Rodhe, s. 184 ff.  
48 SOU 1995:11 s. 163, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 58 och s. 78 f., Helander, s. 630 f., s. 649 ff. och s. 664 ff., 
Hellner, Ramberg, s. 380 ff., Håstad, Sakrätt, s. 185 ff., Rodhe, s. 184 ff.  
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varan sådana egenskaper saknar återtaganderättsförbehållet förutsättning för att vara giltigt 

redan från början. Även det förhållandet att varan inte har ovan nämnda karaktär men köparen 

har givits rätt att fritt förfoga över varan, innan den är fullt betald, gör förbehållet sakrättsligt 

ogiltigt.49 

 

Även om återtaganderättsförbehållet vid besittningsövergången är sakrättsligt giltigt kan 

senare inträffade omständigheter medföra att det blir ogiltigt. Så är exempelvis fallet avseende 

lös egendom som utgör tillbehör till annan lös egendom, såsom däck till en bil eller en motor 

till en båt, eller om varan har infogats i eller sammanblandats med annan lös egendom och 

därför inte längre går att urskilja.50 Ett återtaganderättsförbehåll förlorar även, enligt 2 kap. 5 

§ JB, såväl obligationsrättslig som sakrättslig giltighet om varan övergår från att utgöra lös 

egendom till att utgöra allmänt fastighetstillbehör eller byggnadstillbehör.51 Under sådana 

förhållanden står sig säljarens anspråk på varan varken mot köparen eller mot köparens 

borgenärer och köparen kan fritt förfoga över varan utan att riskera att göra sig skyldig till 

olovligt förfogande.52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 SOU 1995:11 s. 163, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 69 ff., Helander, s. 649 ff. och s. 664 ff., Hellner, Ramberg, 
s. 381, Håstad, Sakrätt, s. 187 ff., Rodhe, s. 189.  
50 Adlercreutz, Pfannenstill, s. 76 ff., Hellner, Ramberg, s. 382, Håstad, Sakrätt, s. 187 ff., Rodhe, s. 189. 
51 Detta gäller följaktligen enbart fastighetstillbehören enligt 2 kap. 1-2 §§ JB. Beträffande industritillbehör är 
återtaganderättsförbehållet giltigt, enligt 2 kap. 4 § 1 st. JB, till dess varan är fullt betald.  
52 Adlercreutz, Pfannenstill, s. 72 f., Hellner, Ramberg, s. 347, Håstad, Sakrätt, s. 34 f. och s. 187 ff., Rodhe, s. 
189.  
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4. Sakrätt 

4.1 Sakrättsliga principer   

Utmärkande för sakrätten är att den reglerar konkurrerande och oförenliga anspråk avseende 

samma egendom.53 Vanligen aktualiseras sakrätten vid en gäldenärs obestånd genom att 

tredje man hävdar bättre rätt till egendom som har tagits i mät eller ingår i konkursboet.54 

Sakrätten syftar då till att avgöra vem som har bäst rätt till egendomen och huruvida tredje 

man har ett skyddat anspråk.55  

 

Av betydelse för sakrätten är den så kallade specialitetsprincipen, enligt vilken separationsrätt 

enbart kan tillmätas individuellt bestämd egendom. Specialitetsprincipen är tämligen sträng 

eftersom det, för sakrättsligt skydd, krävs att den ifrågavarande egendomen kan pekas ut. Har 

egendomen bytts ut eller sammanblandats med andra, likadana föremål är anspråket 

följaktligen inte sakrättsligt skyddat.56 För att en köpare ska erhålla separationsrätt till en vara 

är det emellertid inte tillräckligt att köpet avser en individualiserad vara. Ytterligare en 

förutsättning för separationsrätt är nämligen att ett sakrättsligt moment har vidtagits.57 Med 

begreppet sakrättsligt moment avses huvudsakligen tradition, denuntiation och registrering 

enligt LkL.58 När ett sakrättsligt moment vidtas erhåller köparen skydd mot säljarens 

borgenärer och separationsrätt till varan.59 Genom att de sakrättsliga momenten dels medför 

publicitet åt överlåtelsen och dels medför en uppoffring för överlåtaren, såtillvida att han efter 

överlåtelsen inte kan nyttja varan, syftar de sakrättsliga momenten till att motverka så kallade 

skenöverlåtelser60.61 Avgörande för vilket sakrättsligt moment som vidtas är, som nämnts 

under avsnitt 2.1.2., vilken kategori av lös egendom överlåtelsen avser, men även 

förhållandena vid tiden för överlåtelsen kan vara av betydelse.62  

 

De sakrättsliga momenten anknyter till fakta som tredje man har möjlighet att uppfatta och det 

är av hänsyn till tredje man sakrätten är av tvingande karaktär. Köpare och säljare kan därför 

53 Adlercreutz, Pfannenstill s. 16, Håstad, Sakrätt, s. 17, Millqvist s. 15, Undén s. 30. 
54 Millqvist, s. 43.  
55 Bet. 2001/02:LU33 s. 6 f., Hessler s. 8 ff., Håstad, Sakrätt, s. 17  
56 Prop. 2001/02:134, s. 77, SOU 1995:11 s. 173, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 24, Håstad, Sakrätt, s. 152, Walin, 
Separationsrätt, s. 13 f. 
57 Hellner, Ramberg, s. 344, Millqvist s. 118 f., Rodhe, s. 211, Walin, Separationsrätt, s. 17  
58 Helander, s. 34, Hessler, s. 85 f., Walin, Separationsrätt s. 17 
59 Bet. 2001/02:LU33 s. 7, Prop. 2001/02:134 s. 72, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 33 f. 
60 Med en skenöverlåtelse avses ett falskt påstående om att egendom har överlåtits. En skenöverlåtelse är inte ens 
obligationsrättsligt giltig, men det är vanligen svårt att bevisa att det är fråga om handling upprättad för skens 
skull. Se bl.a. Helander, s. 360. 
61 NJA 1995 s. 367 I, Håstad, Sakrätt, s. 229 ff., Myrdal, s. 40 ff.  
62 Helander, s. 304, Hellner, Ramberg, s. 343 f.  
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inte med bindande verkan mot tredje man avtala om hur och när borgenärskyddet ska inträda, 

utan köparen måste vidta det sakrättsliga momentet som fordras för att förvärvet ska vara 

skyddat mot säljarens borgenärer.63 Skulle parterna ändock avtala om vad som ska gälla 

sakrättsligt är det enbart obligationsrättsligt giltigt och tredje man behöver inte ta hänsyn till 

det.64  

4.1.1 Avtalsprincipen  

Med avtalsprincipen förstås att ett förvärv vinner borgenärsskydd, och att köparen därmed 

erhåller separationsrätt till den köpta varan, genom köpeavtalet. En förutsättning härför är att 

varan är individualiserad, enligt den ovan nämnda specialitetsprincipen.65 Inom svensk rätt 

tillämpas avtalsprincipen endast vid köp enligt KköpL, vid köp på exekutiv auktion, vid köp 

av vissa immaterialrätter, vid köp av byggnad på annans mark samt vid köp av fast egendom 

enligt JB.66 I flertalet andra europeiska länder, såsom Danmark, England, Finland, Frankrike 

och Norge, gäller avtalsprincipen, under vissa förutsättningar, generellt vid köp av lösöre.67 

4.1.2 Traditionsprincipen 

Med traditionsprincipen förstås ett krav på tradition, en besittningsövergång av varan, för att 

köparen ska erhålla skydd mot säljarens borgenärer.68 I svensk rätt tillämpas traditions-

principen, som nämnts under avsnitt 2.1.2.1 ovan, som huvudregel vid köp av lösöre och 

genom besittningsövergången erhåller förvärvet både borgenärsskydd och omsättnings-

skydd.69 

 

Kravet på tradition vid köp av lösöre finns inte särskilt lagstadgat, utan har vuxit fram genom 

en motsatt tolkning av LkL.70 LkL föreskriver att en köpare av lösöre, som lämnar varan i 

63 Adlercreutz, Pfannenstill, s. 15 och s. 34, Hellner, Ramberg, s. 344 ff., Hessler, s. 83f och Millqvist, s. 15 ff.  
64 Millqvist s. 20. 
65 Bet. 2001/02:LU33 s. 7, Dir. 2013:28 s. 1, Prop. 2001/02:134 s. 72, SOU 1995:11 s. 133, Adlercreutz, 
Pfannenstill, s. 33 f., Hessler, s. 179, Håstad, Sakrätt, s. 207, Gregow SvJT 2013 s. 1063. 
66 Prop. 2001/02:134 s. 72, Dir. 2013:28 s. 1, Grauers, s. 80 och s. 352 f., Gregow SvJT 2013 s. 1063, 
Henriksson, s. 91, Hessler, s. 180, Millqvist, s. 121 ff.  
67 NJA 2008 s. 684, s. 695, Dir. 2013:28 s. 2, SOU 1995:11 s. 139 ff., Adlercreutz, Pfannenstill, s. 39, Håstad, 
Sakrätt, s. 207 f., Myrdal s. 37. 
68 NJA 2008 s. 444, Dir. 2013:28 s. 1 f., Gregow SvJT 2013 s. 1062 och s. 1065, Helander, s. 375, Hellner, 
Ramberg, s. 39, Hessler, s. 85, Håstad, Sakrätt, s. 207, Walin, Separationsrätt, s. 17. 
69 NJA 2007 s. 413, NJA 2008 s. 684, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 47, Helander, s. 304, Hellner, Ramberg, s. 
354, Håstad, Sakrätt, s. 207, Millqvist, s. 39 och s. 118 f., Myrdal s. 62 f., Rodhe, s. 212, Walin, Separationsrätt, 
s. 17.  
70 Vid införandet av 1734 års lag ställdes inget krav på tradition vid köp av lösa saker utan det var genom 
överlåtelseavtalet som förvärvet erhöll sakrättsligt skydd. Vid den tiden var således avtalsprincipen den 
härskande principen, men år 1835 ändrades rättsläget genom införandet av Förordning (1835:25 s. 3) angående 
vad som bör iakttagas vid handel med lösören, vilka köparen låter i säljarens vård kvarbliva. Det var rädslan för 
att en gäldenär, i syfte att freda sin egendom från borgenärer, i samförstånd med annan, falskeligen, skulle påstå 
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säljarens besittning, måste iaktta ett registreringsförfarande för att hans förvärv ska erhålla 

borgenärsskydd.71 Förfarandet enligt LkL föreskriver, enligt 1 § LkL, att parterna upprättar ett 

skriftligt köpeavtal och anger den överlåtna varan i avtalet. Inom en vecka efter att köpe-

avtalet har ingåtts ska det kungöras i ortstidningen på säljarens bostadsort. Inom åtta dagar 

därefter ska överlåtelseavtalet och bevis om kungörelsen inges till Kronofogdemyndigheten i 

det län där lösöret finns. Överlåtelseavtalet och beviset måste även, inom en månad från tiden 

för kungörelsen, visas upp vid tingsrätten i den ort där lösöret finns för att protokollföras. När 

trettio dagar har passerat från att handlingarna visades upp i tingsrätten, har förvärvet, enligt 3 

§ LkL, erhållit skydd mot säljarens borgenärer. I praxis ansågs av LkL framgå att om köparen 

inte iakttar ovan nämnda formföreskrifter, så måste han att ta varan i besittning för att erhålla 

skydd mot säljarens borgenärer.72 Om varken en besittningsövergång eller en registrering av 

överlåtelsen företas, anses således varan ingå i säljarens förmögenhetsmassa och kan därför 

tas i anspråk för täckning av säljarens skulder.73 Att köparen kan bevisa att det är fråga en 

verklig omsättningsöverlåtelse och att köpeskillingen har erlagts medger honom likväl inte 

separationsrätt till varan. Inte heller ett villkor i köpeavtalet om att säljaren enbart innehar 

varan för köparens räkning ger köparen separationsrätt. LkL är nämligen, liksom andra 

sakrättsliga regler, tvingande.74  

 

Kravet på att tradition eller registrering enligt LkL måste vidtas vid köp av lösöre har kommit 

till uttryck i NJA 1932 s. 755 (Arrendefallet). Vid tillträde av ett arrende träffades en muntlig 

överenskommelse om att alla på fastigheten befintliga inventarier skulle överlåtas till 

arrendatorn.  En tid senare träffades ett skriftligt avtal, om att den tidigare överenskommelsen 

skulle återgå samt att arrendatorn, mot hyra för fastigheternas skötsel och bruk, skulle överta 

egendom till ett värde av 25 000 kr. Ett antal år senare försattes arrendatorn emellertid i 

konkurs. Domstolarna menade att det första avtalet, det muntliga, slöts utan återtaganderätts-

förbehåll för jordägaren och att arrendatorn, genom det skriftliga avtalet, ansågs ha överlåtit 

tillbaka äganderätten till egendomen. Fastän domstolarna ansåg att äganderätten hade återgått 

att han hade överlåtit egendomen som låg bakom införandet av LkL. 1845 ersattes den förordningen med en ny, 
vilken fortfarande är gällande men under rubriken Lag (1845:50 s. 1) om handel med lösören som köparen låter i 
säljarens vård kvarbliva, se NJA 2008 s. 684, s. 692, Bet. 2001/02:LU33 s. 7, Prop. 2001/02:134 s. 72, Helander, 
s. 305 och s. 375, Hellner, Ramberg, s. 354, Håstad, Sakrätt, s. 212 och s. 216 f. 
71 Bet. 2001/02:LU33 s. 7, Prop. 2001/02:134 s. 72 f., Adlercreutz, Pfannenstill, s. 41 f. och s. 47. 
72 NJA 2007 s. 652, Bet. 2001/02:LU33 s. 7, Prop. 2001/02:134, s. 72, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 40, Hellner, 
Ramberg, s. 39, Håstad, Sakrätt, s. 220, Mattsson SvJT 2013 s. 1044.  
73 NJA 2007 s. 652, Bet. 2001/02:LU33 s. 7, Prop. 2001/02:134, s. 72, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 40, Hellner, 
Ramberg, s. 39, Håstad, Sakrätt, s. 220, Mattsson SvJT 2013 s. 1044.  
74 SOU 1995:11 s. 151, Gregow SvJT 2013 s. 1063, Hellner, Ramberg, s. 356, Håstad, Sakrätt, s. 219 ff. och s. 
232, Myrdal, s. 38, Rodhe, s. 208 f. och s. 241. 
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kunde egendomen tas i anspråk av arrendatorns borgenärer, eftersom det varken hade skett 

någon besittningsförändring eller registrering enligt Förordning (1835:25 s. 3) angående vad 

som bör iakttagas vid handel med lösören, vilka köparen låter i säljarens vård kvarbliva, 

(LkF), hade företagits.75  

 

I praxis tycks domstolarna ha slitits mellan viljan att upprätthålla ett strikt krav på tradition 

och viljan att inte motverka legitima överlåtelser, vilket genomgången av följande rättsfall 

belyser. NJA 1997 s. 660 (Flytdockan76) behandlade ett köp av en 195 meter lång flytdocka. 

Varken registrering enligt LkL eller tradition hade företagits och även efter överlåtelsen 

nyttjade säljaren flytdockan enligt hyresavtal mellan parterna.77 Ett nytt hyresavtal, med en 

optionsklausul och tillhörande återtaganderättsförbehåll, träffades en tid senare mellan 

parterna, varigenom säljaren hade rätt att nyttja flytdockan och på begäran av köparen (åter-

)förvärva den. Optionsklausulen påkallades men innan säljaren hade erlagt hela köpe-

skillingen försattes han i konkurs. Frågan i HD avsåg huruvida den ursprungliga köparen hade 

separationsrätt till flytdockan. I rättslig mening var flytdockan lösöre och HD ansåg därför att 

tradition eller registrering enligt LkL var ett krav för att köparen skulle ha separationsrätt till 

flytdockan. Trots att det var fråga om ett köp där en besittningsförändring svårligen hade 

kunnat komma till stånd anförde HD att kravet på tradition endast skulle kunna frångås med 

stöd av lag. HD dömde därför, på grund av att det inte hade vidtagits någon åtgärd som skulle 

ha kunnat medföra borgenärsskydd, att köparen inte hade separationsrätt. I NJA 2007 s. 652 

(Maskinöverlåtelsen) dömde HD emellertid annorlunda och angav att ett strikt krav på 

tradition skulle omöjliggöra kommersiellt skyddsvärda och legitima transaktioner. I rättsfallet 

hade en fastighetsägare förvärvat tre maskiner som vid tiden för köpet fanns i hans uthyrda 

lokaler. Maskinerna ägdes inledningsvis av fastighetsägarens hyresgäst, som använde 

maskinerna i sin verksamhet. Hyresgästen var även fastighetsägarens systerbolag och frågan i 

målet var huruvida fastighetsägaren hade erhållit skydd mot hyresgästens/systerbolagets 

konkursborgenärer. Hyresgästen/systerbolaget hade först överlåtit maskinerna till det 

gemensamma moderbolaget, som senare samma dag överlät de ifrågavarande maskinerna till 

fastighetsägaren. Ingendera av förvärven hade registrerats enligt LkL och någon besittnings-

förändring hade heller inte kommit till stånd. HD anförde att även om maskinerna utgjorde 

lösöre när de ägdes av såväl hyresgästen/systerbolaget som moderbolaget så kom de att utgöra 

75 LkF utgjorde föregångaren till LkL, se not 70 ovan. 
76 En flytdocka är en anordning genom vilken fartyg lyfts ur vatten och torrsätts för reparation eller dylikt. 
77 Det var alltså fråga om en så kallad sale and lease back-transaktion, mer härom i 6 kap. 
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fastighetstillbehör omedelbart genom fastighetsägarens förvärv och fastighetsägaren erhöll 

därför borgenärsskydd direkt genom överlåtelseavtalet. Att moderbolaget inte hade erhållit 

sakrättsligt skydd uteslöt enligt HD inte att fastighetsägarens förvärv kunde uppnå skydd.78 

 

Kravet på besittningsövergång gäller även beträffande köp av andel i lösöre, vilket HD 

fastslog genom NJA 1987 s. 3 (Andel i travhäst). Rättsfallet avsåg en travhäst och hästens 

ägare (Ä), tillika tränare, hade överlåtit en andel, uppgående till 50 %, av hästen till X. Den 

överlåtna andelen såldes sedermera till tränarens son, som en tid senare förvärvade hela 

hästen. Ingendera av överlåtelserna registrerades enligt LkL och en besittningsförändring kom 

aldrig till stånd. Hästen kvarblev istället i Ä:s besittning, som även efter överlåtelserna var 

ansvarig för hästens träning. Ä försattes en tid senare i konkurs och frågan i HD var huruvida 

sonens förvärv var skyddat mot Ä:s borgenärer. HD framhöll att kravet på sakrättsliga 

moment syftar till att tillvarata borgenärernas rätt och att hindra att egendom undandras vid 

gäldenärens obestånd. HD framhöll även att trots att en tillämpning av avtalsprincipen vid 

andelsköp både skulle tillgodose ett behov och ha ett legitimt syfte, så skulle det kunna 

medföra en ökning av skenöverlåtelser och kringgåenden av traditionskravet. Om det vid en 

andelsöverlåtelse inte skulle krävas en besittningsövergång, skulle borgenärernas rätt, enligt 

HD, svårligen kunna tillvaratas. HD konstaterade därför att en besittningsförändring måste 

komma till stånd även vid andelsöverlåtelser, varför sonens förvärv inte ansågs vara skyddat 

mot Ä:s borgenärer. 

 

För att traditionskravet ska vara uppfyllt krävs även att besittningsövergången inte är av 

enbart tillfällig karaktär. Om parterna redan vid avtalsslutet hade för avsikt att varan skulle 

överlämnas till köparen enbart för en kortare tidsperiod och därefter återgå till säljaren är 

kravet på tradition följaktligen inte uppfyllt. Något som framgår av NJA 2008 s. 684 

(Räkpacklinjen) är emellertid att orsaken till en momentan besittningsövergång tas i beaktning 

78 För samtliga som läser rättsfallet bör det vara uppenbart att överlåtelsen vidtogs med anledning av 
hyresgästens/systerbolagets förestående konkurs. Parterna kringgick kravet på ett sakrättsligt moment och 
lyckades genom överlåtelserna tillse att konkursborgenärerna ej kunde tillgodogöra sig värdet av maskinerna i 
konkursen. Att syftet med överlåtelsen var att minska systerbolagets förmögenhetsmassa ter sig uppenbart, 
varför det är underligt att varken konkursförvaltaren eller någon av konkursborgenärerna yrkade på återvinning, 
enligt 4 kap. 1 § 1 st. KonkL, av överlåtelsen. Speciellt med tanke på att överlåtelsen skedde mellan närstående, 
vilka, enligt 4 kap. 5 § 2 st. KonkL, alltid anses vara i ond tro beträffande det som gjorde överlåtelsen otillbörlig, 
och sålunda återvinningsbar enligt 4 kap. 5 § 1 st. KonkL. Det är även anmärkningsvärt att HD godkände ett så 
uppenbart undandragande av egendom från borgenärerna med motivering att ett traditionskrav skulle kunna 
hindra legitima transaktioner. Borgenärerna bör i rättsfallet känt sig rikligt vilseledda med anledning av 
överlåtelsen och det faktum att ingen framförde protester mot det här kringgåendet av reglerna kan inte uppfattas 
som annat än besynnerligt.  

21 
 

                                                           



och förvärvet kan sålunda vara skyddat mot säljarens borgenärer trots att 

besittningsövergången inte är av särskilt varaktig karaktär.79  

4.1.2.1 Exstinktiva godtrosförvärv  
Vid överlåtelse av lösa saker är det innehavet av egendomen som legitimerar säljaren som 

berättigad att förfoga över varan.80 Besittningen medför således en presumtion för att den som 

innehar egendom i sin besittning är ägare till den. Presumtionsregeln bygger på att den som 

besitter egendom vanligen har förvärvat äganderätten till den, men kan ha svårt att bevisa det 

på grund av att han har gjort sig av med köpebeviset exempelvis.81 Betydelsen av att ha något 

i sin besittning har kommit till uttryck på flertalet rättsområden. Besittningen är exempelvis 

av stor betydelse för obeståndsrätten, eftersom egendom i gäldenärens besittning presumeras 

kunna tas i anspråk för täckning av hans skulder. Besittningen är även av betydelse vid köp av 

löpande skuldebrev, enligt 22 § Lag (1936:81) om skuldebrev, (SkbrL), för giltig panträtt, 

enligt 10 kap. 1 § Handelsbalk (1736:1232), (HB), vid gåva av lösöre, enligt Lag (1936:83) 

angående vissa utfästelser om gåva samt vid så kallade exstinktiva godtrosförvärv, enligt 2 § 

Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (GFL).82 

 

Enligt 2 § GFL är det möjligt att erhålla äganderätt till lösöre trots att säljaren varken var 

ägare eller behörig att förfoga över egendomen, under förutsättning att säljaren hade lösöret i 

sin besittning.83 Det kan exempelvis vara fråga om en dubbelöverlåtelse, det vill säga att 

säljaren redan har överlåtit varan till någon annan, att säljaren har förvärvat varan med 

återtaganderättsförbehåll och ännu inte fullgjort sina skyldigheter mot sin säljare, eller så kan 

det vara fråga om att varan aldrig tillhörde säljaren eftersom han exempelvis stulit den. 

Köparen har emellertid, som ovan nämnts, möjlighet att behålla varan om han, enligt 2 § 1 st. 

GFL, har fått varan i sin besittning och var i god tro beträffande säljarens rätt att överlåta den. 

Genom sin goda tro och besittningsövergången ”exstingverar”, utsläcker, köparen den riktige 

ägarens rätt till lösöret och köparens förvärv erhåller sakrättsligt skydd. Om det är fråga om 

en dubbelöverlåtelse och det inte skett någon besittningsförändring är det istället, enligt 1 kap. 

5 § HB, den första köparen som har bäst rätt till det överlåtna, även om den senare köparen 

79 Helander, s. 401, Hessler, s. 240, Hellner, Ramberg, s. 356, Håstad, Sakrätt, s. 226, Undén, s. 133. 
80 NJA 2009 s. 889, Grauers, s. 332 f., Hessler, s. 87 f., Håstad, Sakrätt, s. 52 och s. 109, Undén, s. 142. 
81 NJA 2008 s. 444, Håstad, Sakrätt, s. 51, Undén, s. 142. 
82 NJA 2009 s. 889, Bet. 2001/02:LU33 s. 7 ff., Prop. 2001/02:134, s. 73, Håstad, Sakrätt, s. 51, Rodhe, s. 219. 
83 SOU 1995:11 s. 155, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 54 f., Helander, s. 32, Hellner, Ramberg, s. 37 f., Hessler, s. 
76, Håstad, Sakrätt, s. 51, s. 65 och s. 84, Millqvist, s. 58 f., Rodhe, s. 29, Undén, s. 142.  
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var i god tro.84 Att en köpare, som har kvarlämnat en köpt vara i säljarens besittning, har 

registrerat förvärvet enligt LkL hindrar inte att en senare köpare gör ett exstinktivt godtros-

förvärv, eftersom det är säljarens innehav av varan som möjliggör att den kan överlåtas på 

nytt. Köparens registrering hindrar emellertid en senare köpare från att kunna registrera sitt 

förvärv enligt LkL och en tidigare registrering kan även försätta den senare köparen i ond 

tro.85 

4.1.2.2 Rådighet 
Genom besittningsövergången ska säljarens möjlighet att nyttja och förfoga över varan 

upphöra. Besittningsövergången ska följaktligen medföra att de rättigheter, tillika den 

rådighet, säljaren hade över egendomen innan överlåtelsen avskärs.86 

 

Frågan om kravet på rådighetsavskärande har prövats åtskilliga gånger av HD och av äldre 

praxis framgår att kravet har varit strikt. I NJA 1975 s. 638 (Husvagnsfallet) ansåg HD 

exempelvis att det faktum att köparen hade erhållit rådighet över varan, en husvagn, inte var 

tillräckligt för att han skulle vara skyddad mot säljarens borgenärer vid säljarens obestånd. 

Husvagnen hade efter köpet kvarlämnats, cirka 1,5 månad, i säljarens besittning, dels på 

grund av att diverse reparationer behövde utföras och dels på grund av att köparen vid 

avtalsslutet ännu inte hade en lämplig uppställningsplats för den. Att köparen hade registrerats 

som ägare i bilregistret, nyttjat husvagnen samt kunde uppvisa ett kvitto över köpet var enligt 

HD:s uppfattning inte tillräckligt för borgenärsskydd, eftersom säljarens rådighet över 

husvagnen inte var fullt avskuren.  

84 SOU 1995:11 s. 155, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 54 f., Helander, s. 32, Hellner, Ramberg, s. 37 f., Hessler, s. 
76, Håstad, Sakrätt, s. 51, s. 65 och s. 84, Millqvist, s. 58 f., Rodhe, s. 29, Undén, s. 142.  
85 Håstad, Sakrätt, s. 85. 
86 NJA 2007 s. 413, NJA 2008 s. 684, s. 693, Myrdal s. 45 ff., s. 79 ff., s. 119 f. och s. 233, Myrdal SvJT 2013 s. 
1077 f. Det råder emellertid oenighet beträffande huruvida det är tillräckligt att säljarens rådighet har avskurits 
eller om det även krävs att köparen har övertagit rådigheten över det överlåtna. Frågan är flitigt diskuterad och 
medan vissa anser att det är tillräckligt att säljarens rådighet har avskurits, för att köparens förvärv ska vara 
sakrättsligt skyddat, anser andra att det inte bara krävs att säljarens rådighet har avskurits, utan att köparen även 
måste ha erhållit rådighet över egendomen. För de som anser att det är tillräckligt att säljarens rådighet över 
egendomen avskärs se Helander, s. 348 och s. 358, Hessler, s. 241, Myrdal s. 10, s. 81 f., s. 137 och s. 233, 
Myrdal SvJT 2013 s. 1077 f. Av annan åsikt är Hellner, Ramberg, s. 355; ”torde man få anta att det inte är 
tillräckligt att egendomen har lämnat säljarens besittning, utan att den måste ha kommit i köparens besittning”. 
Av liknande åsikt är Undén, s. 129, som menar att det är vid köparens mottagande av varan som det sakrättsliga 
skyddet inträder och inte vid säljarens avlämnande av varan. Walin, Separationsrätt, s. 29, anser att avgörande 
vikt bör fästas vid om säljaren har rådighet över godset även efter att det har överlämnats till en transportör och 
framhåller att ”så länge säljaren har möjlighet att disponera över och omdestinera godset synes övervägande skäl 
tala mot separationsrätt för köparen”.  Skulle säljaren inte ha sådan rådighet över varan efter avlämnandet menar 
Walin att separationsrätten inträder redan vid avlämnandet till en transportör. En av de som diskuterar frågan 
utan att ta ställning är Rodhe, s. 210 ff.  
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Kravet på att säljarens rådighet över den överlåtna varan ska avskäras har dock blivit mindre 

strikt på senare år. I NJA 1995 s. 367 I (Optionsavtalet) ansåg HD exempelvis att en köpare 

kan erhålla borgenärsskydd trots att säljaren även efter avtalsslutet har viss rådighet över 

egendomen.87 Rättsutvecklingen kan även exemplifieras genom NJA 2007 s. 413 

(Närståendeöverlåtelsen). Rättsfallet avsåg en överlåtelse mellan två bolag med en gemensam 

representant. Frågan i HD var huruvida sakrättsligt skydd kunde uppstå trots att den 

gemensamma representanten även efter överlåtelsen hade rådighet över egendomen. HD 

framhöll att det är önskvärt att kravet på rådighetsavskärande ”inte drivs så långt att andra 

legitima transaktioner mellan närstående i praktiken omöjliggörs”. Att den gemensamma 

representanten kunde råda över egendomen även efter överlåtelsen tillmättes därför ingen 

betydelse eftersom han, under såväl skadeståndsansvar som straffansvar, hade att iaktta det 

förvärvande bolagets intressen.  

 

Ytterligare ett rättsfall beträffande rådighetsavskärande är NJA 2008 s. 684 (Räkpacklinjen). 

Rättsfallet avsåg en räkpacklinje (leasingobjektet) som hade sålts av Sannäs Räkor AS, (S), 

till ett finansbolag och därefter överlämnats från S till finansbolagets leasingtagare, (L). L var 

S:s helägda dotterbolag och representanten för S, (B), var ensam styrelseledamot tillika firma-

tecknare i S. B var även firmatecknare samt en av fyra styrelseledamöter i L. Vid montering 

av leasingobjektet konstaterades fel i det och en temporär retur av leasingobjektet begärdes 

därför till S. Finansbolaget godkände en temporär retur, bland annat under förutsättning att 

tullmyndigheterna uppmärksammades om att besittningsåtergången av leasingobjektet endast 

var av temporär natur. Under tiden leasingobjektet var i S:s besittning försattes S i konkurs 

och leasingobjektet såldes sedermera av S:s konkursbo. Frågan i målet var huruvida finans-

bolaget, genom besittningsövergången från S till L, hade erhållit skydd mot S:s konkurs-

borgenärer, trots att L var S helägda dotterbolag och trots att B var ställföreträdare för både L 

och S. Domstolen konstaterade att en temporär retur på grund av ett reparationsbehov inte 

innebar att traditionskravet inte hade uppfyllts. L ansågs ha erhållit besittningen till 

leasingobjektet för finansbolagets räkning, varför traditionskravet ansågs vara uppfyllt. Att L 

och S gemensamma representant hade rådighet över leasingobjektet även efter överlåtelsen 

tillmättes ingen betydelse, eftersom L:s samtliga bolagsrepresentanter hade att iaktta såväl L:s 

87 Rättsfallet avsåg en överlåtelse av maskiner, vilka säljaren leasade ut. Leasingen skulle bestå även efter 
överlåtelsen och säljaren hade även efter överlåtelsen ansvaret för administrationen av leasingen samt skulle 
månatligen redovisa inkomna betalningar från leasingtagaren till köparen. Leasingtagaren var underrättad om 
överlåtelsen och uppgörelsen mellan köparen och säljaren samt var införstådd i att maskinerna, vid leasingtidens 
utgång, kunde lämnas till säljaren för vidarebefordran till köparen. Säljaren hade alltså även efter överlåtelsen 
viss rådighet över de överlåtna maskinerna men endast i egenskap av företrädare för köparen.  
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som finansbolagets intressen framför S:s. Domstolen bedömde därför att S:s rådighet över 

leasingobjektet var i tillräcklig grad avskuren och att finansbolaget hade erhållit skydd mot 

S:s borgenärer.  

 

NJA 2008 s. 684 (Räkpacklinjen) har blivit rikligt uppmärksammat med anledning av det 

tillägg dåvarande justitieråd Torgny Håstad gjorde. I tillägget framför Håstad kritik mot 

traditionsprincipen och uppger att det föreligger övervägande skäl för lagstiftaren att göra 

avsteg från traditionsprincipen. Han anser bland annat att de fördelar som traditionskravet 

medför vinns på de verkliga köparnas bekostnad och att principen fortfarande, närmare 200 år 

efter dess införande, leder till många tvister på grund av oklarhet. Mer härom i avsnitt 7.2. 
 

4.1.2.3 Undantag från traditionsprincipen 

4.1.2.3.1 Exekutiv auktion 

Enligt gällande rätt anses registreringsförfarandet enligt LkL utgöra ett, av ett fåtal, undantag 

från traditionskravet. Ytterligare undantag är det som gäller vid köp av egendom på exekutiv 

auktion.88 I NJA 1985 s. 159 (Exekutiv auktion), fastslog HD att köp av lösöre på exekutiv 

auktion skulle erhålla borgenärsskydd genom inropet. I rättsfallet hade lös egendom 

tillhörande R:s far tagits i mät samt sålts på exekutiv auktion för betalning av hans skulder. R 

ropade in egendomen och hyrde sedermera ut den till sin far. En tid senare utmättes 

föremålen, som fortfarande fanns i faderns besittning, på nytt för täckning av faderns skulder 

och frågan i HD var huruvida R hade separationsrätt till egendomen. HD anförde att det inte 

alltid var praktiskt möjligt för en köpare att omgående ta egendom han ropat in på exekutiv 

auktion i sin besittning. Vidare ansågs det inte heller alltid var meningen att en besittnings-

förändring skulle komma till stånd, vilket kunde vara fallet när egendom ropas in av make för 

att kvarbli i det gemensamma hemmet. Motiven bakom kraven på registrering och tradition, 

vilket HD anförde var att skapa kännedom om överlåtelsen och att motverka borgenärs-

bedrägerier, ansågs inte åsidosättas när lös egendom såldes på exekutiv auktion, varför R:s 

förvärv ansågs vara skyddat mot hans fars borgenärer. 

 

4.1.2.3.2 Denuntiation  

Beträffande lös egendom som vid tiden för överlåtelsen innehas av någon annan än säljaren, 

har ytterligare undantag från traditionskravet åstadkommits. Under sådana förhållanden är det 

88 NJA 1985 s. 159, SOU 1995:11 s. 135, Hellner, Ramberg, s. 356.  
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nämligen tillräckligt, för att köpet ska vara skyddat mot säljarens borgenärer, att tredje man 

denuntieras89 om överlåtelsen av köparen eller av säljaren. När lösöret innehas av någon 

annan än säljaren anses alltså en besittningsövergång vara överflödig.90 En denuntiation kan 

vara såväl muntlig som skriftlig och köparen behöver inte heller uppvisa någon form av 

bevisning för att den ska vara giltig. För att denuntiationen ska vara giltig även mot säljarens 

borgenärer krävs emellertid att det framgår av underrättelsen att överlåtaren inte längre har 

rätt att förfoga över det överlåtna.91 Tredje man kan därför inte med befriande verkan lämna 

ut den överlåtna varan till säljaren, utan säljarens rådighet över den måste vara helt 

avskuren.92  
 

Efter denuntiationen innehar tredje man varan för köparens räkning och anses ha så kallad 

omedelbar besittning till den.93 Med omedelbar besittning förstås det faktum att någon fysiskt 

innehar någon slags kontroll över någonting, med eller utan rätt till föremålet.94 Förvärvaren 

har, efter denuntiationen, så kallad medelbar besittning till det överlåtna.95 Med medelbar 

besittning avses att någon annan än den som har ett giltigt anspråk till egendomen har den i 

sin fysiska besittning. När det enbart talas om besittning är det vanligtvis omedelbar besittning 

som avses.96  

4.1.2.3.3 Konsumentköplagen 

Ytterligare ett undantag från traditionskravet vid köp av lösöre är vid köp enligt KköpL. Som 

nämnts under avsnitt 2.1.2.2, är KköpL endast tillämplig när en näringsidkare säljer lösöre till 

en konsument och lagen är även tvingande.97 Genom en lagändring som trädde ikraft den 1 

juli år 2002 tillkom en särskilt viktig skillnad mellan KköpL och KöpL. Lagändringen 

medförde att ytterligare en paragraf infördes i KköpL, vilken ändrade de sakrättsliga reglerna 

för konsumenter.98  Genom införandet av 49 § KköpL krävs nämligen inte längre någon 

89 Med denuntiation avses att köparen eller säljaren underrättar tredje mannen om försäljningen.  
90 Att det inte krävs någon besittningsförändring när lösöret innehas av annan överlåtaren gäller även när det är 
köparen som redan har besittning till egendomen när överlåtelsen sker, se Helander, s. 376, Hessler, s. 99. 
91 NJA 1949 s, 164, NJA 1995 s. 367 I, SOU 1995:11 s. 135, Håstad, Sakrätt, s. 229 ff., Myrdal s. 119 f. 
92 NJA 1949 s, 164, NJA 1995 s. 367 I, SOU 1995:11 s. 135, Håstad, Sakrätt, s. 229 ff., Myrdal s. 119 f. 
93 SOU 1995:11 s. 135 och s. 168, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 47, Helander, s. 376 f., Håstad, Sakrätt, s. 229 f., 
Myrdal, s. 13.  
94 NJA 1984 s. 132, NJA 1984 s. 456, Bet. 2001/02:LU33 s. 7, Prop. 2001/02:134, s. 72, Håstad, Sakrätt, s. 50 
och s. 107, Myrdal, s. 79 f.  
95 SOU 1995:11 s. 135 och s. 168, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 47, Helander, s. 376 f., Håstad, Sakrätt, s. 229 f., 
Myrdal, s. 13.  
96 NJA 1984 s. 132, NJA 1984 s. 456, Bet. 2001/02:LU33 s. 7, Prop. 2001/02:134, s. 72, Håstad, Sakrätt, s. 50 
och s. 107, Myrdal, s. 79 f.  
97 Se avsnitt 2.1.2.2. ovan.  
98 Lag (2002:587) om ändring i Konsumentköplag (1990:932), Håstad, Köprätt, s. 148, Mattsson SvJT 2013 s. 
1045. 
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tradition av varan för att konsumenten ska erhålla skydd mot säljarens borgenärer. Istället 

uppnås borgenärsskydd genom köpeavtalet, under förutsättning att varan har blivit 

individualiserad. Skulle köpet inte avse en individualiserad vara är det ändå möjligt för 

konsumenten att erhålla borgenärsskydd genom att en åtgärd, exempelvis avskiljande eller 

märkning, vidtas för att markera att varan är avsedd för konsumenten. Efter införandet av 49 § 

KköpL tillämpas följaktligen inte längre traditionsprincipen vid köp enligt KköpL, istället 

tillämpas avtalsprincipen.99 

 

Bakom beslutet att genomföra ändringen låg flera argument. Framförallt ansågs den 

dåvarande ordningen inte vara tillfredsställande. Det framfördes föreligga en okunskap 

beträffande traditionskravet jämte den risk som var förenad med att kvarlämna varor i 

säljarens besittning. Det antogs att en köpare, som erlagt köpeskillingen, generellt sett utgick 

från att vara berättigad att erhålla varan och att invända det motsatta, det vill säga att säljarens 

borgenärer hade rätt att tillgodogöra sig både köpeskillingen och varan, ansågs inte bara 

omotiverat utan även onaturligt. Som en följd av okunskapen ansågs köparna lida en förlust 

vid säljarens obestånd, vilket för köparen måste ha framstått som såväl främmande som 

orättvist. Det framhölls vara vanligt att varor kvarlämnades hos säljaren, helt eller delvis 

betalda, på grund av att de exempelvis utgjorde säsongsvaror eller på grund av att de skulle 

repareras eller transporteras. Det ansågs även vara särskilt förekommande i vissa branscher att 

en överlåten vara kvarlämnades hos säljaren och fråga var då om köp av vitvaror, pälsar, 

möbler, fritidsbåtar och bilar. Huruvida köparen gjorde en förlust eller inte, på grund av att 

han hade kvarlämnat den köpta varan, ansågs bero på rena tillfälligheter.100  

 

Av såväl utredningen, regeringen och lagutskottet påpekades även att traditionskravet härrör 

från en tid som präglades av andra ekonomiska, och mindre komplicerade, förhållanden. Vid 

tiden för lagändringen ansågs det råda högre omsättning och rörlighet på handelsmarknaden 

än vad det gjorde vid traditionsprincipens tillkomst och det framhölls att ett vidmakthållande 

av traditionsprincipen vid köp enligt KköpL därför kunde te sig olämpligt.101 Det ansågs inte 

heller möjligt att genom information öka köpares och säljares kunskap beträffande traditions-

99 Lag (2002:587) om ändring i Konsumentköplag (1990:932), NJA 2008 s. 684, se s. 692, Bet. 2001/02:LU33 s. 
6 ff., Dir. 2013:28 s. 2, SOU 1995:11 s. 74 och s. 158, Prop. 2001/02:134, s. 71 och s. 75 ff., Adlercreutz, 
Pfannenstill, s. 43, Håstad, Köprätt, s. 148, Mattsson SvJT 2013 s. 1045., Vargö SvJT 2013 s. 1051. 
100 Bet. 2001/02:LU33 s. 8, Prop. 2001/02:134, s. 74 f., Mattsson SvJT 2013 s. 1045.  
101 Bet. 2001/02:LU33 s. 9, Prop. 2001/02:134 s. 76 f., SOU 1995:11 s. 150. 
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kravet. Med hänsyn till det förändrade rättsläget, det allmänna rättsmedvetandet102 samt 

faktumet att konsumentens anspråk vanligen riktade sig mot en betald och individualiserad 

vara, framstod det mer motiverat att prioritera konsumenten framför säljarens borgenärer och 

beslut om att införa avtalsprincipen vid köp enligt KköpL fattades således.103  

 

Skälen bakom övergången ansågs även kunna appliceras på köp enligt KöpL och enligt 

utredningen skulle en generell övergång till avtalsprincipen varken medföra särskilt 

omfattande ändringar eller konsekvenser.104 Utredningen framhöll även att en generell över-

gång inte borde medföra någon särskild ökning av borgenärsbedrägerier. Däremot ansågs en 

generell övergång kunna medföra en viss tillämpningsproblematik, dels avseende åtskillnaden 

mellan omsättnings- respektive säkerhetsöverlåtelser och dels beträffande kravet på 

individualisering. Utredningen framhöll emellertid att i de länder där avtalsprincipen tillämpas 

är denna typ av problem inte av den omfattningen att de inte går att hantera.105 Med anledning 

av traditionsprincipens dignitet inom svensk rätt menade emellertid regeringen att frågan om 

ett generellt avsteg inte var aktuellt. En generell övergång ansågs kräva ”tungt vägande skäl 

och att påtagliga samhällsekonomiska fördelar skulle stå att vinna därigenom”.106 

Lagutskottet instämde i regeringens uppfattning och framhöll att det inte förelåg ”tillräckligt 

stöd för en sådan genomgripande reform eller skäl att för närvarande närmare överväga 

frågan”.107  Regeringen anförde även som skäl mot en generell övergång att det vid köp enligt 

KöpL i viss mån var fråga om affärsrisker, vilket inte ansågs vara fallet vid köp enligt KköpL. 

Vid köp mellan näringsidkare ansågs den risk som uppstår vid kvarlämnande av köpt lösöre 

kunna godtas av marknadsekonomiska skäl och det betonades även att en näringsidkare, till 

skillnad från en konsument, har möjlighet att föra förlusten vidare. Det påpekades även att en 

näringsidkare, i större utsträckning än en konsument, har möjlighet att kräva säkerhet för sin 

fordran.108 Även frågan om att tillämpningen av olika principer vid köp av lös sak skulle 

kunna skapa förvirring och leda till såväl avgränsningsproblematik som rättsförluster 

tillbakavisades av regeringen med motiveringen att det sällan är svårt att avgöra huruvida 

KköpL är tillämplig eller inte.109 

 

102 Med allmänna rättsmedvetandet förstås ”allmänhetens uppfattning om vad som är rätt”, se Vargö SvJT 2013 
s. 1054. 
103 Bet. 2001/02:LU33 s. 8, Prop. 2001/02:134 s. 74 f. 
104 Bet. 2001/02:LU33 s. 8, Prop. 2001/02:134 s. 75 ff., SOU 1995:11 s. 176 f., Mattsson SvJT 2013 s. 1045.  
105 SOU 1995:11 s. 176 f.  
106 Bet. 2001/02:LU33 s. 8, Prop. 2001/02:134 s. 77, Mattsson SvJT 2013 s. 1045. 
107 Bet. 2001/02:LU33 s. 9. 
108 Prop. 2001/02:134 s. 75. 
109 Prop. 2001/02:134, s. 75, SOU 1995:11 s. 177 f. 
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4.1.2.4 Traditionsprincipens motiv 

Flera skäl har under åren ansetts kunna motivera traditionskravet. Besittningsövergången har 

exempelvis ansetts medföra publicitet åt överlåtelsen och att säljaren tvingas vidkännas en 

uppoffring såtillvida att han inte längre kan nyttja varan. Enligt gällande rätt tycks emellertid 

enighet råda om att kravet framförallt syftar till att motverka borgenärsbedrägerier. Övriga 

motiv, som tidigare har framförts som självständiga, anses enligt gällande rätt snarare utgöra 

funktioner av traditionsprincipen, som mer syftar till att motverka skenöverlåtelser än något 

annat.110  

 

Med borgenärsbedrägerier förstås att en gäldenär, i syfte att vilseleda sina borgenärer, 

försöker freda egendom från en stundande konkurs eller utmätning genom att företa sken-

överlåtelser. Ibland förekommer även så kallade skenrättshandlingar. En skenrättshandling 

kan antingen vara en rättshandling som har upprättats enbart för att ge sken av att vara giltig 

eller så kan det vara fråga om en efterkonstruerad handling där exempelvis datumet för över-

låtelsen har ändrats för att hindra tillämpning av återvinningsreglerna.111  

 

Borgenärsbedrägerier motverkas främst genom kraven på sakrättsliga moment och HD har på 

senare tid inte framhållit något annat ändamål med de sakrättsliga momenten än just att de 

syftar till att förhindra skenöverlåtelser.112 Även presumtionsreglerna i 4 kap. 18 § UB och 3 

kap. 3 § Konkurslag (1987:672), (KonkL), anses motverka borgenärsbedrägerier eftersom den 

som påstår bättre rätt till egendom i gäldenärens besittning enligt reglerna har bevisbördan 

härför.113 Härtill kommer även reglerna i 11 och 15 kap. BrB om brott mot borgenärer och 

osant intygande. Den som för skens skull upprättar en handling kan nämligen, enligt 15 kap. 

11 § BrB, dömas för brottet osant intygande. Den som åberopar en skenrättshandling i 

samband med konkurs eller utmätning kan dessutom dömas för brottet försvårande av 

exekutiv förrättning, enligt 11 kap. 2 § BrB. Härutöver föreskriver bestämmelserna i 11 kap. 

110 Se NJA 1987 s. 3; ” Sakrättsliga moment syftar till att skydda borgenärerna från att bli utsatta för 
skenöverlåtelser och därmed undandras egendom.” och NJA 1995 s. 367; ” Det grundläggande syfte som kravet 
på sakrättsligt moment är avsett att tillgodose är att förhindra skentransaktioner.”. Dir. 2013:28 s. 6, Prop. 
2001/02:134, s. 73, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 39 och s. 47, Grauers, s. 329, Gregow SvJT 2013 s. 1063 f., 
Helander, s. 359, Hellner, Ramberg, s. 345 och s. 355, Hessler, s. 88 ff., Håstad, Sakrätt, s. 212 och s. 221, 
Mattsson SvJT 2013 s. 1049, Millqvist, s. 124, Myrdal, s. 45 ff., 60, s. 121 och s. 233, Myrdal SvJT 2013 s. 
1076. 
111 NJA 1995 s. 367 I, NJA 2008 s. 684, Adlercreutz, Gorton, s. 133 f., s. 252 och s. 304, Hessler, s. 90, Gregow 
SvJT 2013 s. 1063 f. och s. 1068. 
112 NJA 1987 s. 3 ” Sakrättsliga moment syftar till att skydda borgenärerna från att bli utsatta för skenöverlåtelser 
och därmed undandras egendom.”, NJA 1995 s. 367 ” Det grundläggande syfte som kravet på sakrättsligt 
moment är avsett att tillgodose är att förhindra skentransaktioner.” 
113 Håstad, Sakrätt, s. 212. 
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BrB att en gäldenär som står inför en stundande insolvens, eller redan är på obestånd, och 

överlåter egendom av betydande värde, kan dömas för brottet oredlighet mot borgenärer. För 

oredlighet mot borgenärer döms även den som uppsåtligen försätter sig på obestånd, eller 

framkallar påtaglig fara härför, den som uppsåtligen för egendom ur landet i syfte att freda 

den från en förestående konkurs och den som underlåter att medverka till att egendom som 

finns i utlandet ställs till konkursförvaltarens förfogande.114 Gäldenär som är på obestånd och 

vidtar åtgärd, vilken medför att en viss borgenär särskilt gynnas eller medför en risk att en 

annan borgenärs rätt åsidosätts, kan även dömas för brottet otillbörligt gynnande av 

borgenär.115 Det är även möjligt för en gäldenär som är eller riskerar att bli insolvent att 

dömas för brottet vårdslöshet mot borgenärer. Brottet begås genom att gäldenären uppsåtligen 

eller av grov vårdslöshet förbrukar sin förmögenhet till men för borgenärerna och som 

exempel anges att gäldenären ”fortsätter rörelse under förbrukande av avsevärda medel utan 

motsvarande nytta eller inlåter sig på äventyrligt företag”. Gäldenären får dock endast åtalas 

för brottet om det är påkallat från allmän hänsyn.116  

 

Beträffande fast egendom tillämpas, som nämnts i avsnitt 4.2 ovan, avtalsprincipen och 

fastighetsköparen erhåller följaktligen skydd mot säljarens borgenärer genom köpeavtalets 

ingående. Att ett sakrättsligt moment inte krävs för att förvärvet ska vara skyddat mot 

säljarens borgenärer vid köp av fast egendom är på grund av att risken för skentransaktioner 

anses vara förhållandevis liten tack vare att köpeavtalet fordrar viss form.117 

 

 

 

 

114 11 kap. 1 § BrB. 
115 11 kap. 4 § BrB. 
116 11 kap. 3 och 8 §§ BrB. 
117 Grauers, s. 329. För att formkravet ska vara uppfyllt, och för att överlåtelsen vara giltig, krävs att köpeavtalet, 
enligt 4 kap. 1 § 1 st. JB, är skriftligt och undertecknat av båda parter. Det krävs även att köpeavtalet innehåller 
uppgift om köpeskillingen samt en förklaring om att säljaren överlåter fastigheten på köparen. 
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5. Obeståndsrättens förhållande till sakrätten 

5.1 Inledning 
Om en gäldenär inte betalar sina skulder kan borgenären få sin fordran täckt genom att ansöka 

om utmätning eller genom att ansöka om att gäldenären ska försättas i konkurs.118 

Borgenärens möjlighet att erhålla betalning påverkas emellertid även av Förmånsrättslag 

(1970:979), (FRL). FRL syftar, enligt 1 § FRL, att fastställa en prioritetsordning mellan 

borgenärerna och en fordran kan, enligt 2 och 18 §§ FRL, antingen ha allmän förmånsrätt, 

särskild förmånsrätt, eller vara oprioriterad. Borgenärer med oprioriterade fordringar erhåller 

betalning, om gäldenärens egendom förslår, proportionellt i förhållande till sina respektive 

fordringar, efter att borgenärer med allmän och särskild förmånsrätt har erhållit betalning, 

enligt 15 och 18 §§ FRL.119  
 

5.2 Utmätning 
Utmätning innebär, enligt 1 kap. 1 § UB, att egendom tillhörig gäldenären tas i anspråk av en 

förrättningsman för täckning av en skuld. Utmätningen syftar till att omvandla gäldenärens 

egendom till likvida medel genom att den säljs på exempelvis offentlig auktion.120   

 

Enligt 4 kap. 17 § UB är det enbart egendom gäldenären äger, eller äger andel i, som kan tas i 

anspråk av hans borgenärer genom utmätning.121 För att underlätta utredningsförfarandet och 

effektivisera utsökningsväsendet presumeras gäldenären, enligt 4 kap. 18 § UB, vara ägare till 

all lös egendom han har i sin besittning, såvida det inte framgår att egendomen tillhör någon 

annan. Lös egendom anses vara i gäldenärens besittning, och därför kunna tas i mät, dels om 

den är i hans omedelbara besittning och dels om den är i hans medelbara besittning.122 Om 

tredje man skulle hävda att egendom i gäldenärens besittning tillhör honom och inte 

gäldenären, åvilar det tredje man att styrka sin rätt till egendomen. Vanligen krävs det, för att 

det ska anses styrkt att egendomen tillhör tredje man, att skriftlig bevisning framläggs. Lyckas 

tredje man bevisa att han har bättre rätt till egendomen, och det således står klart att 

egendomen tillhör någon annan än gäldenären, kan egendomen inte tas i anspråk för täckning 

av gäldenärens skulder. Skulle tredje man inte lyckas bevisa att han har bättre rätt till 

118 Håstad, Sakrätt, s. 95, Mellqvist, Welamson, s. 40 ff., Millqvist, s. 47, Rodhe, s. 492. 
119 Adlercreutz, Pfannenstill, s. 85 ff., Millqvist, s. 27 och s. 51 ff. 
120 Håstad, Sakrätt, s. 95 f., Millqvist, s. 44 f.  
121 Håstad, Sakrätt, s. 106. 
122 NJA 1984 s. 456, Dir. 2013:28 s. 6, Prop. 2001/02:134, s. 78, Håstad, Sakrätt, s. 51 och s. 106 ff.  
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egendomen, eller om det inte kan utredas vem som rätteligen äger egendomen, anses egen-

domen tillhöra gäldenären och kan tas i mät för hans skulder.123 Om tredje man lyckas göra 

sin sannolik kan han även föreläggas, enligt 4 kap. 20 § UB, att väcka talan mot utmätnings-

sökanden och gäldenären om bättre rätt till egendomen.124  

 

I praxis har stränga krav ställts på bevisningen för att tredje man ska erhålla bättre rätt till 

egendom, vilket framgår av NJA 2007 s. 163 och NJA 2008 s. 444 (Personbilen I och II). I 

rättsfallen hävdade tredje man bättre rätt till en utmätt personbil och sökte styrka sin rätt 

genom att bringa fram bevisning i form av ett köpeavtal, ett försäkringsbrev, ett utdrag från 

bilregistret samt en handling, enligt vilken gäldenären endast hade angetts som ägare till bilen 

på anmodan av försäkringsbolaget. Den sistnämnda handlingen hade skrivits under av tredje 

man och gäldenären samt lämnats till hovrätten för registrering. Tingsrätten lämnade 

emellertid tredje mans yrkande utan bifall och hovrätten valde att inte meddela prövnings-

tillstånd. HD ansåg emellertid, med hänsyn till den bevisning och de förklaringar tredje man 

hade lagt fram, att det hade funnits skäl att förelägga tredje man att väcka talan om bättre rätt 

till bilen, varför målet återförvisades till hovrätten för prövning. När målet på nytt togs upp till 

prövning av HD konstaterade domstolen att det förelåg tvivel beträffande äganderätts-

förhållandena, varför HD dömde att utmätningen skulle stå fast och förelade tredje man att 

väcka talan om bättre rätt till egendomen enligt 4 kap. 20 § UB.   

 

Även make och sambo, som vill freda egendom från att tas i mät för den andres skulder, 

måste, enligt 4 kap. 19 § UB, framlägga betryggande bevisning till stöd för sitt påstående. 

Avseende utmätning i sammanboende makars bostad konstaterades det i NJA 1976 s. 523 

(Utmätning i makars bostad) att det, vid utmätning i sammanboende makars bostad, ofta 

föreligger svårigheter att utreda vem av makarna som äger egendomen i hemmet och att 

förhållandevis höga krav måste ställas på utredningen avseende ägandeförhållandena för att 

det ska anses stå klart att egendomen inte tillhör gäldenären. HD framhöll att även om det 

finns skriftliga handlingar att tillgå så kan tveksamhet råda och av stor betydelse är den tilltro 

som kan mätas uppgifter lämnade av makarna. HD konstaterade att även om utmätnings-

gäldenärens maka och dotter med stor sannolikhet bevisat bättre rätt så var inte det tillräckligt. 

123 NJA 1984 s. 456, NJA 2008 s. 444, Dir. 2013:28 s. 6, Prop. 2001/02:134, s. 78, Gregow SvJT 2013 s. 1070, 
Håstad, Sakrätt, s. 51 och s. 106 ff., Millqvist, s. 45 f.  
124 Dir. 2013:28 s. 6, Håstad, Sakrätt, s. 108 ff.  
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Varken ett intyg eller ett kvitto var således tillräckligt för att bryta äganderättspresumtionen 

och utmätningen stod fast.125  
 

5.3 Konkurs 
En gäldenär som är på obestånd, och därmed har en bestående betalningsoförmåga, ska 

försättas i konkurs antingen på egen ansökan eller på ansökan av en borgenär.126  Genom att 

gäldenären försätts i konkurs omhändertas hans samtliga tillgångar för täckning av hans 

skulder och han har inte längre rätt att förfoga över sin egendom.127 Syftet med konkursen och 

att omhänderta gäldenärens egendom är att omvandla egendomen till likvida medel och 

fördela dem efter borgenärernas respektive rätt till betalning.128  

 

Till konkursboet hör, enligt 3 kap. 3 § KonkL, all egendom som tillhörde gäldenären när 

konkursbeslutet meddelades, egendom som tillfaller gäldenären under konkursen samt 

egendom som kan återvinnas till konkursboet.129 3 kap. 3 § KonkL anses utgöra en 

motsvarighet till 4 kap. 17 § UB och att egendom finns i gäldenärens besittning utgör således 

även i fråga om konkurs en presumtion för att gäldenären äger egendomen. Skulle egendomen 

tillhöra någon annan än gäldenären åvilar det den personen, såsom vid utmätning, att bevisa 

sin rätt till egendomen.130  

 

Att egendom kan återvinnas till gäldenärens konkursbo innebär att en företagen rättshandling 

återgår. Syftet med återvinningsreglerna är dels att göra det svårare för gäldenären att 

undandra borgenärerna egendom, eller att särskilt gynna en borgenär på de övrigas bekostnad, 

och dels att återställa en sakrättsligt giltig överlåtelse så att det blir som om överlåtelsen aldrig 

ägt rum.131 En förutsättning för att reglerna om återvinning ska kunna tillämpas är att 

borgenärsskyddet har inträtt. Borgenärsskyddet innebär, som ovan nämnts, att en förvärvare 

är skyddad mot att den förvärvade egendomen tas i anspråk av överlåtarens borgenärer för 

125 Intressant är även att HD tycks ha fäst vikt vid det faktum att gäldenären hade möjlighet att använda 
egendomen. Vilken effekt det här rättsfallet har haft på exekutionsrättens område ska inte undersökas vidare här, 
men om gäldenärens rådighet över egendom skulle tillmätas betydelse i exekutionsrättsliga sammanhang borde 
det inte bara medföra svårigheter för såväl makar som sambor som vill freda egendom från den andres 
borgenärer, utan det borde även medföra svårigheter för alla som har lämnat ifrån sig den omedelbara 
besittningen till egendom. 
126 1 kap. 2 § KonkL.  
127 1 kap. 1 § och 3 kap. 1 § KonkL. 
128 Mellqvist, Welamson, s. 25, Millqvist, s. 46. 
129 Mellqvist, Welamson, s. 96, Rodhe, s. 354. 
130 Prop. 2001/02:134, s. 78 f., Håstad, Sakrätt, s. 115.  
131 Håstad, Sakrätt, s. 120, Millqvist, s. 51 f., Rodhe, s. 273 f.  
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täckning av överlåtarens skulder. Har skyddet inte inträtt är det följaktligen möjligt för 

borgenärerna att ta egendomen i anspråk utan att reglerna om återvinning tillämpas.132 

 

Egendom kan återvinnas till konkursboet om överlåtelsen ensam eller tillsammans med flera 

andra, hade ett samband med gäldenärens betalningsoförmåga och därför var otillbörlig. För 

återvinning fordras även att gäldenärens kontrahent var i ond tro vid överlåtelsen. Med ond tro 

avses i förevarande fall att kontrahenten kände till eller borde haft kännedom om gäldenärens 

ekonomiska förhållanden samt hur överlåtelsen påverkade gäldenärens ekonomiska 

förhållanden.133 För att en överlåtelse ska kunna återvinnas krävs även att rättshandlingen har 

företagits inom den så kallade återvinningsfristen, vilken är anknuten till en så kallad fristdag, 

enligt 4 kap. 2 § KonkL. Huvudregeln är att återvinningsfristen för en överlåtelse börjar löpa 

när borgenärsskyddet inträder.134 Återvinningsfristens längd är beroende av vad det är för typ 

av rättshandling som har företagits och kan uppgå till tre månader, fem år, eller vara på 

obegränsad tid.135  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 Dir. 2013:28 s. 7, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 41, Håstad, Sakrätt, s. 266, Millqvist, s. 51 ff. 
133 Håstad, Sakrätt, s. 120, Millqvist, s. 51 f., Rodhe, s. 273 f.  
134 Dir. 2013:28 s. 7, Mellqvist, Welamson, s. 106 f., Millqvist, s. 51. 
135 Helander, s. 374, Håstad, Sakrätt, s. 119 f., Mellqvist, Welamson, s. 108, Millqvist, s. 51, Rodhe, s. 274.  
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6. Kreditgivning  

6.1 Bakgrund 
Ett kreditavtal ingås mellan en kreditgivare och en kredittagare.136 Kreditgivaren kan 

exempelvis vara en bank, ett kreditmarknadsföretag, aktiebolag eller en privatperson.137 En 

definition av begreppet kreditavtal går att finna i 2 § 5 st. Konsumentkreditlag (2010:1846), 

(KkredL), där det definieras som ett ”avtal om lån, kontokredit, betalningsanstånd eller 

liknande”. 

 

En kredit får lämnas av en så kallad finansieringsverksamhet. Med finansieringsverksamhet 

avses, enligt 1 kap. 4 § Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (BFRL), en 

näringsverksamhet som lämnar krediter och bankgarantier, medverkar till finansiering genom 

leasing och genom att förvärva fordringar, så kallad factoring. Det finns en plikt för 

finansieringsverksamheten, enligt 8 kap. 1 § BRFL, att pröva risken för att gäldenären inte 

fullgör sina förpliktelser enligt avtalet innan beslut om att bevilja kredit fattas.138 Vid 

prövningen ska hänsyn exempelvis tas till kreditsökandens ekonomiska förhållanden och 

värdet av tidigare ställda säkerheter. Krediten får, enligt 8 kap. 1 § BFRL, endast beviljas om 

risken för att gäldenären inte fullgör sina förpliktelser enligt avtalet är små. Vad som anges 

beträffande riskprövningen vid kreditgivning gäller även, enligt 8 kap. 4 § BRFL, vid övriga 

typer av finansieringsverksamheter.139  

 

För att bedöma kreditrisken krävs erforderligt beslutsunderlag avseende lånesökandens 

ekonomiska förhållanden, enligt 8 kap. 2 § BRFL. Med beslutsunderlag kan exempelvis avses 

information beträffande lånesökandens målsättning, förmåga att generera överskott, hans 

betalningsvilja och soliditet.140 Låntagarens kreditvärdighet baseras vanligen på flertalet 

faktorer som sedermera placerar lånesökanden i ett klassificeringssystem. De olika klasserna 

motsvarar olika kategorier för hur stor risken är att låntagaren blir oförmögen att återbetala 

krediten.141  

 

136 Lennander, s. 22 f. 
137 Lennander, s. 12 ff. 
138 Adlercreutz, Pfannenstill, s. 205 f., Lennander, s. 24 
139 Prop. 2002/03:139 s. 535 f. 
140 Prop. 2002/03:139 s. 535 f., Lombach, Kommentar nr 79 till BFRL 
141 Prop. 2002/03:139 s. 535. 
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Innan kreditgivaren beslutar att bevilja kredit förekommer det att han kräver att kredittagaren 

ställer säkerhet för skulden. Genom att kräva säkerhet för krediten vill kreditgivaren hålla sig 

skadefri vid kredittagarens eventuella insolvens. Som kreditsäkerhet kan kreditgivaren 

exempelvis kräva borgen, panträtt i fast eller lös egendom eller företagshypotek.142 

 

6.2 Företagshypotek som kreditsäkerhet  
Företagshypotek är, enligt 1 kap. 1 § Lag (1984:649) om företagshypotek (FHL), en slags 

säkerhetsrätt, vilken upplåts av en näringsidkare i hans näringsverksamhet.143 Alla 

näringsidkare har rätt att upplåta företagshypotek och säkerhetsrätten uppstår stegvis genom 

att näringsidkaren, enligt 1 kap. 2 § FHL, begär att få inskrivning av ett belopp i sin 

verksamhet. Förfarandet kallas företagsinteckning och beviset om inteckningen kallas 

företagsinteckningsbrev.144 För att erhålla företagsinteckning krävs inte att 

näringsverksamheten har påbörjats, utan det är möjligt att erhålla företagsinteckning för 

verksamhet som näringsidkaren avser att påbörja.145 När borgenären erhåller 

företagsinteckningsbrevet erhåller han även, enligt 1 och 5 §§ FRL, särskild förmånsrätt vid 

näringsidkarens obestånd, under förutsättning att besittningen av företagshypoteksbrevet 

består.146 Det krävs även att näringsidkaren upplåter företagshypotek till borgenärer, genom 

att överlämna företagsinteckningsbrevet, för att borgenären ska erhålla särskild förmånsrätt.147 

 

Ett företagshypotek omfattar, enligt 2 kap. 1 § FHL, all lös egendom som tillhör den 

intecknade verksamheten, med undantag från likvida medel, aktier och andra finansiella 

instrument avsedda för allmän omsättning, egendom som typiskt sett kan vara föremål för 

panträtt samt egendom som varken kan utmätas eller ingå i konkurs, enligt 2 kap. 1 § 2 st. 

FHL. Även anläggningstillgångar utesluts från företagshypotek.148 Det medför att varor, och 

även köpeskillingsfordringar, utgör underlag för företagshypoteket, däremot utgör inte 

influten betalning, för en överlåten vara, underlag.149 Med anledning av att näringsidkaren 

köper och säljer varor, innebär det därför att underlaget för företagshypoteket växlar och att  

142 Lennander, s. 15 ff. 
143 Håstad, Sakrätt, s. 27 f. och s. 354 f.  
144 Håstad, Sakrätt, s. 27 f. och s. 354 f.  
145 Walin, Företagshypotek, s. 13 och s.29 
146 Håstad, Sakrätt, s. 27 f. och s. 354 f.  
147 1 kap. 3 § FHL. 
148 Håstad, Sakrätt, s. 366.  
149 Håstad, Sakrätt, s. 365 f.  
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företagshypotekets värde är beroende av egendomsmassan som för tillfället ingår i 

näringsverksamheten.150 Skulle näringsidkaren överlåta lös egendom, som vid tiden för 

överlåtelsen omfattades av företagshypoteket, utgör egendomen underlag för 

företagshypoteket ända tills köpet blir skyddat mot säljarens borgenärer.151 

 

En fördel med företagshypotek är att säkerheten inte måste överlämnas till kreditgivaren.152 

På grund av dess egenskaper utgör företagshypoteket emellertid, framförallt i jämförelse med 

fastighetspanten, en relativt svag säkerhetsrätt. Det medför att en kreditgivare sällan är 

benägen att till näringsidkare låna ut i samma utsträckning mot säkerhet i företagshypotek 

som mot säkerhet i fastighetspant.153  

 

6.3 Leasing som finansieringsform  
Leasing, även kallat långtidshyra, utgör försträckning av lösöre mot ersättning. För leasing-

tagare utgör leasing en fördelaktig finansieringsform, eftersom leasingtagaren inte behöver 

binda upp likvida medel för att erhålla den ifrågavarande egendomen.154  

 

Det finns flera former av leasing. En form är den så kallade operationella leasingen, vilken i 

huvudsak är ett renodlat hyresavtal enligt vilket leasinggivaren tillhandahåller och underhåller 

leasingobjektet. En annan form av leasing är den så kallade finansiella leasingen. Vid 

finansiell leasing köper leasinggivaren en, av leasingtagaren efterfrågad, vara och hyr 

sedermera ut den till leasingtagaren, vanligen utan att själv ta föremålet i besittning.155 

Ytterligare form av leasing är den så kallade sale and lease back-transaktionen, vilken syftar 

till att frigöra bundet kapital. Finansieringsformen bygger på att lös egendom säljs för att 

sedermera hyras tillbaka av säljaren, vanligen utan att någon besittningsförändring har 

kommit till stånd.156  

 

 

 

 

150 Hellner, Ramberg, s. 348, Håstad, Sakrätt, s. 356 ff., Lennander, s. 16 f., Walin, Företagshypotek, s. 30. 
151 Håstad, Sakrätt, s. 356.  
152 Hellner, Ramberg, s. 348, Håstad, Sakrätt, s. 356 ff., Lennander, s. 16 f., Walin, Företagshypotek, s. 30. 
153 Håstad, Sakrätt, s. 30. 
154 Adlercreutz, Pfannenstill, s. 171 f., Hellner, Hager, Persson, 1 häftet, s. 210 och s. 216 f. 
155 Adlercreutz, Pfannenstill, s. 171 ff., Hellner, Hager, Persson, 1 häftet, s. 203 f. 
156 Adlercreutz, Pfannenstill, s. 186 f., Hellner, Hager, Persson, 1 häftet, s. 203 f., Millqvist, s. 104 f. och s. 137. 
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Leasingobjektet ingår, oaktat leasingavtalet och att leasingobjektet finns i leasingtagarens 

besittning, i leasinggivarens förmögenhetsmassa. Skulle leasinggivaren bli insolvent kan 

således hans borgenärer tillgodogöra sig leasingobjektet och om leasingtagaren skulle bli 

insolvent har leasinggivaren separationsrätt till leasingobjektet.157 Att leasinggivaren inte har 

haft egendomen i sin besittning innan den lämnas till leasingtagaren, som vid finansiell 

leasing, påverkar inte det förhållandet.158 För att leasinggivaren ska uppnå borgenärsskydd vid 

en sale and lease back-transaktion krävs emellertid, dels på grund av att syftet med 

överlåtelsen är att säljaren även efter försäljningen ska ha rådighet över egendomen och dels 

på grund av att en momentan besittningsövergång inte skulle ge köparen borgenärsskydd, att 

överlåtelsen registreras enligt LkL.159  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157 Adlercreutz, Pfannenstill, s. 171 f., Hellner, Hager, Persson, 1 häftet, s. 210 och s. 216 f. 
158 NJA 2008 s. 684, Håstad, Sakrätt, s. 106 och s. 144 f. 
159 NJA 2008 s. 684, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 186 f., Helander, s. 401, Hellner, Hager, Persson, 1 häftet, s. 
203 f., Millqvist, s. 104 f. 
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7. Direktiv 2013:28 – Köparens rätt till varor i förhållande till säljarens 

borgenärer 

7.1 Kommitténs uppdrag 
Lösöreköpskommittén160 ska, som nämndes i det inledande kapitlet, ta ställning till huruvida 

det finns ”långsiktiga och påtagliga samhällsekonomiska fördelar” med att överge 

traditionsprincipen till förmån för avtalsprincipen.161 Det framhålls vara tillräckligt för 

uppdragets fullgörande att kommittén gör en bedömning avseende vilken princip som är mer 

effektiv än den andra genom att väga dem mot varandra. Kommittén har även att ta ställning 

till huruvida en övergång till avtalsprincipen bör ske och om kommittén skulle anse att en 

övergång är att föredra, har den även att komma med förslag på de anpassningar som krävs 

för att genomföra reformen.162 Kommittén ska vidare beakta allmänna lämplighetsskäl och 

vikten av en ordning som går i linje med det allmänna rättsmedvetandet.163 Slutligen har 

kommittén även att bedöma, om en övergång skulle föreslås, vilka krav i fråga om bevisning 

som bör ställas på den som hävdar separationsrätt till egendom vid säljarens obestånd.164   

7.2 Varför en utredning har tillsatts  
Som nämndes i det inledande kapitlet har traditionsprincipen kritiserats under en längre tid. 

Principen anses bland annat vara dåligt anpassad både till det nuvarande rättsläget i Sverige, 

till rättsläget i andra länder samt till nya finansieringsformer.165 Det är dock inte bara 

traditionsprincipen som har kritiserats. Även registreringsförfarandet enligt LkL anses vara 

såväl otjänligt som ålderdomligt och det anses inte heller nyttjas i någon större 

utsträckning.166  

 

Ofta kan det vara av ren tillfällighet som en köpt vara har kvarlämnats hos säljaren. 

Tidpunkten för avlämnandet sker vanligen utifrån vad som är lämpligast för köparen 

respektive säljaren. Fråga kan även vara om egendom av sådan karaktär att den svårligen kan 

transporteras, varför det därför tar tid att verkställa avlämnandet och leveransen. Det kan även 

160 Dag Mattsson, JustR tillika ordförande i kommittén, uppger i sin artikel i SvJT att kommittén har tagit namnet 
Lösöreköpskommittén, se Mattsson SvJT 2013 s. 1046. 
161 Dir. 2013:28 s. 1 och s. 9, Mattsson SvJT 2013 s. 1046 och s. 1050. 
162 Dir. 2013:28 s. 4, Mattsson SvJT 2013 s. 1046 f.  
163 Dir. 2013:28 s. 5. Mattsson SvJT 2013 s. 1047 
164 Dir. 2013:28 s. 6 f. 
165 Dir. 2013:28 s. 2, Gregow SvJT 2013 s. 1067, Hellner, Ramberg, s. 39, Håstad, Köprätt, s. 147 f., Mattsson 
SvJT 2013 s. 1044, Millqvist, s. 123, Vargö SvJT 2013 s. 1052, NJA 1997 s. 660, s. 666. För kritiken se t.ex. f.d. 
justitieråd Torgny Håstads tillägg i NJA 2008 s. 684, s. 692 ff. 
166 Dir. 2013:28 s. 8, SOU 1995:11 s. 142, Adlercreutz, Pfannenstill, s. 40, Mattsson SvJT 2013 s. 1049. 
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vara fråga om att egendomen kvarlämnas i säljarens besittning, eftersom säljaren även efter 

överlåtelsen ska ha rådighet över egendomen.167 Det anses även vara vanligt att köpta varor 

kvarlämnas hos säljaren i köparens intresse, exempelvis på grund av att det är fråga om en 

säsongsvara och det sålunda är mer praktiskt för köparen.168 Håstad framhåller att det kan 

finnas flera skäl för en köpare att kvarlämna förvärvat lösöre i säljarens besittning och att 

dessa köpare prioriteras bort med anledning av det fåtalet gäldenärer som försöker bedra sina 

borgenärer.169  

 

Traditionskravet anses vidare utgöra ett otympligt medel mot borgenärsbedrägerier, dels 

eftersom traditionskravet ofta även hindrar legitima överlåtelser och dels eftersom det inte 

utgör ett särskilt effektivt skydd mot borgenärsbedrägerier.170 Att traditionskravet inte anses 

utgöra ett effektivt skydd mot borgenärsbedrägerier beror på att en gäldenär, med insikt i hur 

systemet fungerar, kan låta tradera egendomen för en kortare tid eller registrera en 

skenöverlåtelse enligt LkL.171 Håstad anför även att traditionsprincipen enbart främjar 

utsökningsväsendet såtillvida att påståenden, såväl falska som legitima, om att egendom har 

överlåtits, enkelt kan tillbakavisas med hänvisning om att egendomen inte har traderats eller 

registrerats enligt LkL.172 Före detta justitieråden Torkel Gregow och Håstad frågar sig även 

varför säljarens borgenärer ska ha än bättre ställning mot köparen än vad säljaren hade och 

varför de ska gynnas genom att både kunna tillgodogöra sig värdet av köpeskillingen för den 

överlåtna varan och själva varan.173  

 

Gregow har i SvJT uttryckt att traditionsprincipen är ”en försåtlig princip, särskilt som den 

inte kommit till direkt och klart uttryck i lag” och att det vore ”praktiskt omöjligt” att bland 

köpare och säljare sprida mer kännedom om traditionskravet.174 I Dir. 2013:28 anges 

okunskap beträffande traditionskravet vara en bidragande faktor till varför varor kvarlämnas i 

säljarens besittning och att rättsförluster uppstår. Rättsförlusterna anses dessutom inte enbart 

drabba den som är omedveten om traditionskravet, utan även den som inte har anledning att 

167 Dir. 2013:28 s. 2 ff., Gregow SvJT 2013 s. 1065 ff., Mattsson SvJT 2013 s. 1047, Vargö SvJT 2013 s. 1060.   
168 Dir. 2013:28 s. 2 ff., Prop. 2001/02:134, s. 74, SOU 1995:11 s. 141, Gregow SvJT 2013 s. 1065 ff., Mattsson 
SvJT 2013 s. 1047, Vargö SvJT 2013 s. 1060.   
169 NJA 2008 s. 684, s. 694. 
170 Gregow SvJT 2013 s. 1065 f. och s. 1069, Millqvist, s. 124, Myrdal, s. 43. 
171 SOU 1995:11 s. 146, NJA 2008 s. 684, s. 694, Gregow SvJT 2013 s. 1066, Håstad, Sakrätt, s. 213, Vargö 
SvJT 2013 s. 1058. 
172 NJA 2008 s. 684, s. 694. 
173 Gregow SvJT 2013 s. 1067, Håstad, Sakrätt, s. 210. 
174 Gregow SvJT 2013 s. 1065 och s. 1067. 
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anta att säljaren skulle bli insolvent innan varan har avlämnats.175 Håstad ställer sig även 

kritisk till det faktum att köpare av lösöre, trots allmänhetens uppfattning, inte erhåller 

borgenärsskydd genom köpeavtalet när köpare av fast egendom gör det, fastän den allmänna 

uppfattningen, enligt Håstad, är att det är lagfarten som ger borgenärsskydd.176 Advokat 

Daniel Vargö177 framhåller å andra sidan att om vikt skulle fästas vid allmänhetens kunskap, 

skulle flertalet gällande reglers lämplighet med anledning därav kunna ifrågasättas, ”eftersom 

den oskolade allmänheten har begränsad kunskap om gällande rätt och eftersom det är långt 

ifrån ovanligt att regler inte följs”.178 

 

Gregow menar även att traditionsprincipen försvårar genomförandet av legitima överlåtelser. 

Som exempel anger Gregow att traditionsprincipen ställer särskilda hinder för överlåtelser 

mellan bolag som delar lokaler eller när fråga är om att någon ska köpa in sig i en verksamhet 

genom att överta inventarierna. Enligt Gregow motverkar traditionsprincipen även 

överlåtelser mellan makar och nya finansieringsmodeller, såsom sale and lease back-

transaktioner.179 Gregow framhåller även att ett avskaffande av traditionsprincipen, till 

förmån för avtalsprincipen, skulle innebära att köpare inte ”utsättas för sådana risker som 

gäller i dag”.180 Traditionskravet anses av Gregow även medföra en belastning på rätts-

systemet, såtillvida att kostsamma processer drivs beträffande frågan om den sakrättsliga 

giltigheten av köpeavtalet.181 

 

Förutom att traditionsprincipen anses föranleda rättsförluster och vara dåligt anpassad till 

dagens samhälle, menar de som förespråkar en övergång till avtalsprincipen att den senare 

även gäller i flera andra europeiska länder, Norden inkluderat.182 I Dir. 2013:27 framförs det 

dessutom föreligga risker för svenskt näringsliv att ha en ordning som skiljer sig från den i 

andra länder. Dels påpekas risken för att avtal hellre ingås med företag från andra länder, i 

vilka avtalsprincipen tillämpas, och dels påpekas risken för att utländska köpare väljer att 

avtala med andra företag än svenska för att undvika rättsförluster.183  

175 Dir. 2013:28 s. 2 f., Gregow SvJT 2013 s. 1065 ff. 
176 NJA 2008 s. 684, s. 695. 
177 Daniel Vargö arbetar som advokat med inriktning på tvistelösning och kommersiella avtal. Se Nord&Co., 
”Daniel Vargö” http://www.nordcompany.se/daniel-vargo/ och Vargö SvJT 2013 s. 1051. 
178 Vargö SvJT 2013 s. 1054. 
179 Gregow SvJT 2013 s. 1065 ff. 
180 Gregow SvJT 2013 s. 1073. 
181 Gregow SvJT 2013 s. 1068. 
182 NJA 2008 s. 684, s. 695, Dir. 2013:28 s. 2, SOU 1995:11 s. 139 ff. 
183 Dir. 2013:28 s. 2 f.  

41 
 

                                                           



8. Risker med principerna 

8.1 Risker med traditionsprincipen 
Som förklarats under avsnitt 4.1.2, innebär traditionsprincipen att köparens förvärv inte 

erhåller borgenärsskydd förrän köparen har tagit den överlåtna varan i sin besittning. Kan en 

besittningsövergång av någon anledning inte ske i direkt anslutning till köpeavtalets ingående 

föreligger det dels en risk för att varan ska tas i anspråk av säljarens borgenärer för täckning 

av säljarens skulder och dels en risk för att köparen, om han har erlagt köpeskillingen eller en 

del därav, ska gå miste om såväl varan som den erlagda betalningen. Förlusten kan för 

köparen bli extra påtaglig ifall det har varit fråga om en vara som köparen har haft särskilt 

intresse av att erhålla. Det kan exempelvis vara fråga om en väldigt eftertraktad vara, där 

efterfrågan är högre än utbudet, en vara som köparen har fått förvärva till ett särskilt 

förmånligt pris eller så kan det vara fråga om en vara som köparen av annan anledning haft 

särskilt intresse av att erhålla. En köpare som lämnar en köpt, och ibland även betald, vara i 

säljarens besittning, utan att ha vidtagit förfarandet enligt LkL, har således ingen möjlighet att 

freda sitt anspråk mot säljarens borgenärer. Det anspråk köparen hade övergår vid säljarens 

obestånd till en fordran, vilken, vid säljarens konkurs, är oprioriterad.184  

 

Den risk säljaren tar när han ingår ett överlåtelseavtal är att köparen inte uppfyller sina 

förpliktelser enligt avtalet och således inte betalar den överenskomna köpeskillingen. Om det 

är fråga om ett köp där köparen har erhållit anstånd med betalningen, är det möjligt för 

säljaren att minimera sin förlust genom att nyttja detentionsrätten eller reglerna om befarat 

avtalsbrott, vilka även är giltiga mot köparens borgenärer. Har köparen däremot erhållit 

besittningen till varan kan säljaren enbart häva köpet, och därmed minimera sin risk att göra 

en förlust, om varan har sålts med återtaganderättsförbehåll. Utan ett återtaganderättsförbehåll 

har säljaren, som ovan nämnts, inte rätt att häva köpet och köparens borgenärer har således 

rätt att tillgodogöra sig värdet av varan.185 Det föreligger även en risk för säljaren att köparens 

förfogande över varan medför att återtaganderättsförbehållet, som vid tiden för avlämnandet 

av varan var giltigt mot köparens borgenärer, blir ogiltigt och att köparens borgenärer därför 

kan tillgodogöra sig värdet av varan vid köparens obestånd.186 Säljaren kan även, för att 

184 Dir. 2013:28 s. 1, Prop. 2001/02:134 s. 72 ff., SOU 1995:11 s. 134 ff., Gregow SvJT 2013 s. 1062 f. 
185 Adlercreutz, Pfannenstill, s. 38 f., Hellner, Ramberg, s. 378 ff.  
186 Adlercreutz, Pfannenstill, s. 76 ff., Hellner, Ramberg, s. 382, Håstad, Sakrätt, s. 187 ff., Rodhe, s. 189. Se 
även avsnitt 3.3 ovan. 
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minska sin risk vid ett köpeavtal, kräva att köparen ställer annan säkerhet för överlåtelsen, 

såsom pant eller borgen.187 

 

8.2 Risker med avtalsprincipen 
Som framkommit under avsnitt 4.1.1, innebär avtalsprincipen att köparen erhåller skydd mot 

säljarens borgenärer vid avtalsslutet, under förutsättning att varan är tillräckligt 

individualiserad. Vargö framhåller att en risk med avtalsprincipen är att tillämpningen av 

principen skulle kunna medföra en ökning av tvister beträffande frågan om det överlåtna är 

tillräckligt individualiserat.188 Härav följer att en tillämpning av avtalsprincipen skulle kunna 

medföra att köparen inte erhåller separationsrätt till varan vid säljarens obestånd, eftersom den 

inte uppfyller kravet på individualisering. Är köparen omedveten om vad som krävs för att 

varan ska anses vara individualiserad innebär det att köparen, liksom vid tillämpningen av 

traditionsprincipen, riskerar att gå miste om såväl den överlåtna varan som en erlagd köpe-

skilling om han kvarlämnar varan i säljarens besittning. Härtill kommer att även om köpet 

avser en individualiserad vara måste köparen kunna styrka sin rätt till varan för att erhålla 

separationsrätt vid säljarens obestånd.189 

 

Vid en övergång till avtalsprincipen bör en säljares främsta risk, liksom enligt gällande rätt, 

vara att köparen inte fullgör sina förpliktelser enligt köpeavtalet. En övergång påverkar, som 

nyss nämnts, enbart tidpunkten för inträdet av köparens skydd mot säljarens borgenärer, 

varför en övergång till avtalsprincipen inte bör ha någon särskild påverkan på säljarens 

riskbild. Med det sagt, så innebär inte det att en övergång till avtalsprincipen skulle passera 

säljaren obemärkt. Det har nämligen framförts i Dir. 2013:28 att avtalsprincipen på ett 

negativt sätt skulle kunna påverka värdet av ett företagshypotek och att en övergång med 

anledning därav skulle kunna få negativa konsekvenser för en kreditsökande.190 I ett 

pressmeddelande skrivet av Justitiedepartementet anges dessutom följande. ”Å andra sidan 

kan det bli svårare för företag att få krediter. Detta eftersom varor i allmänhet ingår i ett 

företagshypotek.”191 Det finns alltså en risk för att en övergång till avtalsprincipen skulle göra 

det svårare för såväl köpare som säljare att erhålla krediter.  

187 Hellner, Ramberg, s. 378 f.  
188 Vargö SvJT 2013 s. 1055 f. 
189 Jämför 5 kapitel ovan. 
190 Dir. 2013:28 s. 5. 
191 Dir. 2013:28 s. 5, Regeringen, ”En utredning om att övergå till avtalsprincipen”, 
http://www.regeringen.se/sb/d/17282/a/211608.   
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Ytterligare nackdelar som har framförts med en övergång till avtalsprincipen är att det, vid 

tillämpning av avtalsprincipen, skulle krävas att alla påståenden om att egendom tillhör annan 

än gäldenären måste utredas. Att som enligt gällande rätt avfärda ett anspråk med 

motiveringen att ett sakrättsligt moment inte har vidtagits, skulle följaktligen inte längre vara 

möjligt. En potentiell risk med en övergång till avtalsprincipen skulle då vara att det blir 

svårare att utreda gäldenärens egendom vid hans obestånd.192 Härav följer att en övergång till 

avtalsprincipen medför en risk för att både exekutionsväsendet och rättsväsendet kommer att 

belastas av prövningar beträffande äganderättsförhållanden, vilket dels skulle göra systemen 

ineffektiva och dels medföra ökade kostnader för samhället. Med avtalsprincipen följer även 

en ökad risk för skenöverlåtelser. Avtalsprincipen riskerar att försätta de gäldenärer, som 

avser att undandra egendom från sina borgenärer, i ett bättre läge, genom att deras falska 

påståenden inte längre kan avfärdas med motivering att tradition inte har vidtagits.193 Vid 

övergången till avtalsprincipen vid köp enligt KköpL ansågs en övergång emellertid inte 

föranleda någon beaktansvärd ökning av skenöverlåtelser och enligt HD ska risken för 

borgenärsbedrägerier inte överdrivas.194 

 

Ett avskaffande av traditionsprincipen till förmån för avtalsprincipen medför även en risk för 

att säljarens borgenärer, på grund av avsaknad av ett konstaterbart moment, går miste om 

möjligheten att återvinna överlåtelser på grund av att återvinningsfristen har passerat. 

Återvinningsfristen börjar, som nämnts under avsnitt 5.3 ovan, löpa när borgenärsskyddet 

inträder, vilket, vid en övergång till avtalsprincipen, alltså skulle vara vid avtalsslutet.195 

 

 

 

192 Dir. 2013:28 s. 5 f., Prop. 2001/02:134, s. 78, Gregow SvJT 2013 s. 1069, Håstad, Sakrätt, s. 212, Mattsson 
SvJT 2013 s. 1047, Vargö SvJT 2013 s. 1057 f. 
193 Dir. 2013:28 s. 5 f., SOU 1995:11 s. 148, Gregow SvJT 2013 s. 1069, Håstad, Sakrätt, s. 212, Mattsson SvJT 
2013 s. 1047, Vargö SvJT 2013 s. 1057 f. 
194 NJA 1998 s. 545, Prop. 2001/02:134, s. 75. 
195 Dir. 2013:28 s. 7 
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9. Analys 

9.1 Vilka konsekvenser skulle en övergång till avtalsprincipen medföra? 

9.1.1 Ändrad tidpunkt för inträdet av borgenärsskyddet 
Ett avskaffande av traditionsprincipen till förmån för avtalsprincipen skulle påverka tid-

punkten borgenärsskyddets inträde. Istället för att inträda när köparen tar den köpta varan i sin 

besittning skulle en tillämpning av avtalsprincipen medföra att borgenärsskyddet inträder 

redan vid köpeavtalets ingående, under förutsättning att varan är tillräckligt individualiserad. 

För en köpare skulle en övergång till av avtalsprincipen följaktligen innebära att han inte 

behöver vidta ett sakrättsligt moment för att erhålla separationsrätt till förvärvad egendom.  

 

En övergång till avtalsprincipen borde däremot inte påverka omsättningsskyddet. Enligt 

gällande rätt inträder omsättningsskyddet när köparen tar varan i sin besittning, eftersom 

säljaren, efter besittningsövergången, inte längre har möjlighet att råda över det överlåtna. Så 

länge varan finns i säljarens besittning föreligger därför en risk för att säljaren förfogar över 

egendomen och exempelvis överlåter den på nytt. Huruvida köparen har uppnått borgenärs-

skydd genom att registrera överlåtelsen enligt LkL påverkar inte det förhållandet.196 Liksom 

enligt gällande rätt bör det således, vid en tillämpning av avtalsprincipen, fordras att köparen 

omhändertar varan för att omsättningsskyddet ska inträda. 

 

Det gällande rättsläget medför att köparen vanligen erhåller både borgenärsskydd och 

omsättningsskydd vid samma tidpunkt, något som efter en övergång till avtalsprincipen 

antagligen skulle bli ovanligt. Vid en övergång till avtalsprincipen bör borgenärsskyddet alltid 

inträda innan omsättningsskyddet, såvida inte varan redan är i köparens besittning vid tiden 

för överlåtelsen.  

9.1.2 Registreringsförfarandet enligt LkL  
Som beskrivits under avsnitt 4.1.2 ovan, innebär registreringsförfarandet enligt LkL att 

köparens förvärv erhåller borgenärsskydd dels genom att köpet kungörs i säljarens ortstidning 

och dels genom att köpeavtalet, samt beviset om kungörelsen, inlämnas till Kronofogde-

myndigheten och tingsrätten i den ort där lösöret finns. Om en övergång skulle ske till avtals-

principen skulle borgenärsskyddet inträda genom köpeavtalet, varför det inte finns anledning 

att vidta registreringsförfarandet. En sannolik konsekvens en övergång till avtalsprincipen 

196 Se avsnitt 4.1.2.1 ovan.  
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skulle medföra är därför att registreringsförfarandet enligt LkL blir överflödigt och lagen bör 

därför upphävas. 

9.1.3 Skulle detentionsrätten och reglerna om befarat avtalsbrott påverkas? 
Om en övergång skulle ske till avtalsprincipen bör det medföra att en köpt men ännu inte av-

hämtad vara kan tas i anspråk av köparens borgenärer. Frågan är om det skulle kunna medföra 

att säljaren kan tvingas lämna ifrån sig varor som han ännu inte har erhållit ersättning för. 

Reglerna i KöpL, beträffande parts rätt att hålla inne prestation med anledning av 

kontrahentens ekonomiska förhållanden, är av intresse för frågan. 

 

Enligt gällande rätt utgör detentionsrätten och stoppningsrätten ett skydd för köparen och 

säljaren, såtillvida att ingen av parterna kan tvingas fullgöra sin prestation om det finns en risk 

för att kontrahenten inte fullgör sin. Innehållanderätterna har vare sig koppling till avtals-

principen eller traditionsprincipen och huruvida köparen har erhållit skydd mot säljarens 

borgenärer är utan betydelse för deras tillämpning. Det är istället den fysiska 

besittningsövergången som utgör brytpunkten för möjligheten att tillämpa detentionsrätten 

och stoppningsrätten. Om varan exempelvis har kommit i köparens besittning har säljaren 

följaktligen inte längre någon möjlighet att tillämpa innehållanderätterna. Säljaren måste i 

sådant fall häva avtalet, något han enbart kan göra om han har förbehållit sig rätt därtill. Att 

innehållanderätterna skulle bli verkningslösa enbart på grund av att köparen erhåller 

borgenärsskydd vid avtalsingåendet ter sig därför långsökt. Det bör enligt min uppfattning 

inte finnas anledning att anta att innehållanderätterna skulle bli utan verkan bara för att 

köparen, vid en tillämpning av avtalsprincipen, erhåller skydd mot säljarens borgenärer vid 

avtalsingåendet. Att det skulle vara möjligt för köparens borgenärer att tvångsvis erhålla 

varan, utan att säljaren erhåller köpeskillingen, ter sig därför tämligen osannolikt.  

9.1.4 Skulle återtaganderättsförbehållet påverkas? 
En vanlig förutsättning för den som säljer varor på kredit eller på avbetalning är att det i köpe-

avtalet infogas ett återtaganderättsförbehåll. Återtaganderättsförbehållet medger, som 

förklarats under avsnitt 3.3, en rätt för säljaren att häva köpeavtalet och återta varan om inte 

köparen fullgör sina förpliktelser enligt avtalet. Att köparen har gjort ett sakrättsligt skyddat 

förvärv, och därmed har såväl borgenärsskydd som omsättningsskydd, påverkar inte säljarens 

rätt enligt återtaganderättsförbehållet. Huruvida borgenärsskyddet inträder vid 

besittningsövergången eller vid avtalsslutet bör därför vara irrelevant för frågan om 
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återtaganderättsförbehållets giltighet. Härav följer att återtaganderättsförbehållet bör kunna 

användas som säkerhet för en säljare även om en övergång skulle ske till avtalsprincipen.  

9.1.5 Skulle besittningens betydelse påverkas? 
Betydelsen av att ha något i sin besittning är stor på flera rättsområden, framförallt eftersom 

besittningen har kommit att utgöra en presumtion för äganderätt. Som framkommit i avsnitt 

4.1.2 och kapitel 5 ovan, är äganderättspresumtionen av särskild vikt på exekutionsrättens 

område. Om någon skulle hävda att egendom i gäldenärens besittning inte tillhör gäldenären, 

är det den personen som måste bevisa att han har bättre rätt till egendomen. Som framkommit 

av praxis ställs höga krav på bevisningen för att äganderättspresumtionen ska brytas.197 Även 

om tredje man har framlagt bevisning som medför tvivel beträffande äganderätten, eller om 

han har gjort sannolikt att gäldenären inte äger egendomen, så är det inte tillräckligt. Vanligen 

krävs skriftliga handlingar, men i vissa fall, som i NJA 1976 s. 523 (Utmätning i makars 

bostad), är inte ens det tillräckligt för att bryta äganderättspresumtionen.  Det finns enligt min 

uppfattning inte anledning att anta att en övergång till avtalsprincipen skulle medföra att lägre 

krav skulle ställas på den som hävdar bättre rätt än enligt gällande rätt. Det är däremot troligt 

att en övergång kan medföra konsekvenser för exekutionsväsendet, eftersom samtliga 

påståenden om att egendom i gäldenärens besittning inte ägs av honom skulle behöva utredas. 

Att avvisa ett påstående på grund av att en besittningsförändring eller registrering enligt LkL 

inte kommit till stånd skulle alltså inte vara möjligt. En övergång till avtalsprincipen riskerar 

alltså få till följd att exekutionsförfarandet blir mindre effektivt och mer tidskrävande.  

 

Enligt gällande rätt har besittningen, som nämnts under avsnitt 4.1.2.1 ovan, även en 

legitimerande funktion, såtillvida att den legitimerar den som innehar egendomen såsom 

berättigad att förfoga över den. Besittningen har därmed även betydelse för möjligheten att 

göra exstinktiva godtrosförvärv och för frågan om en köpares goda tro. För att göra ett 

exstinktivt godtrosförvärv krävs det att säljaren hade varan i sin besittning vid tiden för 

överlåtelsen, att en besittningsövergång sker så att köparen erhåller besittningen till varan 

samt att köparen var i god beträffande säljarens rätt att överlåta varan. En övergång till avtals-

principen skulle kunna medföra att högre krav måste ställas på köparens undersökningsplikt 

för att han ska anses vara i god tro och för att han ska kunna göra ett exstinktivt godtros-

förvärv. Avtalsprincipen skulle nämligen kunna medföra att besittningens legitimerande 

197 Se 5 kap. ovan.  
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funktion till viss del går förlorad, eftersom enbart innehavet av egendomen inte behöver 

innebära en rätt för säljaren att förfoga över varan. 

9.1.6 Skulle kravet beträffande rådighetsavskärande påverkas?  
För att traditionskravet ska vara uppfyllt krävs enligt gällande rätt att säljarens rådighet har 

avskurits. Om traditionsprincipen avskaffades till förmån för avtalsprincipen skulle det 

innebära att köparen, även om han kvarlämnar en köpt vara i säljarens rådighetssfär, erhåller 

skydd mot säljarens borgenärer. En övergång till avtalsprincipen skulle alltså kunna medföra 

att kravet på rådighetsavskärande upphör och att all praxis härom blir obsolet. 

 

9.1.7 Skulle reglerna om återvinning behöva ändras?  
Som ovan nämnts börjar återvinningsfristen löpa när borgenärsskyddet inträder. Vid en över-

gång till avtalsprincipen skulle därför fristen börja löpa redan när köpeavtalet ingås. Som 

nämnts ovan medför traditionskravet att köpet erhåller publicitet, såtillvida att 

besittningsövergången möjliggör för tredje man att konstatera att en överlåtelse har skett. 

Utan traditionskravet skulle säljarens borgenärer kunna påverkas negativt, eftersom det skulle 

vara svårare för borgenärerna att upptäcka överlåtelsen. Det skulle i sin tur kunna medföra en 

risk för att borgenärerna inte kan åberopa återvinningsreglerna, eftersom återvinningsfristen 

har passerat. För att motverka att gäldenären, på ett illojalt sätt, undandrar egendom från 

borgenärerna skulle lämpligen återvinningsreglerna kunna ändras, så att återvinningsfristens 

längd blir på obegränsad tid, oberoende av vad för typ av rättshandling som har företagits. Om 

inte reglerna beträffande återvinning skulle ändras vid en övergång till avtalsprincipen, är det 

något som i längden skulle kunna ha en negativ effekt på en kreditsökandes möjlighet att 

erhålla en kredit. Härav följer att en borgenär sannolikt skulle bli mindre benägen att bevilja 

en kredit, om det skydd återvinningsreglerna, enligt gällande rätt, tillhandahåller skulle 

försvagas. Det finns emellertid risker med att låta återvinningsfristen vara på obegränsad tid. 

En köpare skulle exempelvis aldrig kunna vara säker på att hans köp skulle bestå, vilket skulle 

leda till stor osäkerhet på marknaden.  

9.1.8 Skulle bolagens möjligheter att erhålla krediter påverkas? 
Som framkommit under avsnitt 8.2. ovan har i Dir. 2013:28 framförts att en övergång till 

avtalsprincipen skulle kunna medföra en risk för att bolag kommer ha svårare att erhålla 

krediter, eftersom företagshypoteket inte skulle utgöra samma säkerhet som enligt gällande 

rätt. Att värdet på företagshypoteket skulle minska anses, som ovan nämnts, bero på att 

köparen, vid en tillämpning av avtalsprincipen, skulle ha separationsrätt till varor som annars 
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skulle tillhöra företagshypoteket. Justitiedepartementet påstår till och med att det skulle bli 

svårare för bolag att erhålla krediter ”eftersom varor i allmänhet ingår i ett företags-

hypotek”.198 Justitiedepartementets argument saknar emellertid grund, eftersom det inte är på 

grund av att varor ingår i företagshypotek som det skulle kunna bli svårare för företag att er-

hålla krediter. Varor ingår ju enligt gällande rätt i företagshypotek och att formulera det såsom 

det har gjorts av i Justitiedepartementet leder lätt till felaktiga slutsatser. Även argumentet att 

en övergång till avtalsprincipen skulle kunna ha en negativ effekt på företags kreditvärdighet 

och göra det svårare för företag att erhålla krediter, på grund av att företagshypoteket minskar 

i värde, brister på flera punkter. Inledningsvis är det av vikt att poängtera att kreditgivningen 

inte har ett självklart samband med företagshypoteket. Som beskrivits under avsnitt 6.1 ovan 

finns det en plikt för kreditgivaren att pröva risken för att gäldenären inte skulle fullgöra sina 

förpliktelser enligt kreditavtalet, innan beslut om att bevilja kredit fattas. Prövningen baseras 

vanligen på ett flertal faktorer och krediten får enbart beviljas om risken för att gäldenären 

inte skulle fullgöra sina förpliktelser är små. Ett krav för att en kredit ska beviljas är däremot 

inte att en säkerhet måste lämnas och det är framförallt inte ett krav för kreditens beviljande 

att näringsidkaren måste upplåta företagshypotek i sin verksamhet.  

 

Skulle kreditgivaren likväl kräva säkerhet i ett företagshypotek är han troligen medveten om 

att företagshypoteket, redan enligt gällande rätt, utgör en tämligen osäker säkerhet. Den gäller 

i ett föränderligt egendomskollektiv och den egendom som gäldenären innehade vid tid-

punkten för upplåtelsen av företagshypoteket, lär med största sannolikhet inte vara densamma 

som finns kvar när kreditgivaren vill utnyttja sin säkerhet. En kreditgivare som accepterar ett 

företagshypotek som säkerhet för en kredit bör vara väl medveten om detta. En övergång till 

avtalsprincipen bör dessutom inte göra det ännu lättare att urholka värdet av säkerhetsrätten. 

Enligt gällande rätt krävs som ovan nämnts enbart att näringsidkaren säljer sin lösa egendom 

och att köparen vidtar ett sakrättsligt moment för att egendomen inte längre ska ingå i 

företagshypoteket. Som nämnts under avsnitt 6.2. ovan har dessutom alla näringsidkare en 

lagstadgad möjlighet att få en företagsinteckning utfärdad och upplåta ett företagshypotek 

även om verksamheten inte ens är påbörjad. Det innebär emellertid inte att näringsidkarens 

verksamhet, såsom företagshypotek, utgör, eller kommer utgöra, en lämplig säkerhet. En 

näringsidkare som exempelvis är verksam som rådgivare äger troligen mindre lös egendom än 

en näringsidkare som är verksam inom detaljhandeln, men de har likväl samma möjlighet att 

198 Se avsnitt 8.2. ovan. 
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överlämna ett företagsinteckningsbrev som säkerhet för en kredit. Huruvida ett företags-

hypotek utgör en lämplig säkerhet torde dessutom vara omöjligt att veta innan verksamheten 

har påbörjats. Att kreditgivare skulle anse att en tillämpning av avtalsprincipen skulle medföra 

att företagshypotek utgör en ännu svagare säkerhet än vad den redan är enligt gällande rätt ter 

sig därför osannolikt. Det kan även ifrågasättas huruvida det faktum att en köpare av en betald 

och individualiserad vara får separationsrätt är något oönskat som medför negativa effekter. 

Enligt min uppfattning är det inte mer än rätt att den som har betalt för en individualiserad 

vara erhåller rätt till den. Att säljarens borgenärer under sådana förhållanden erhåller bättre 

rätt till varan kan, precis som uttrycktes i förarbetena till 49 § KköpL, inte framstå som annat 

än omotiverat utan även onaturligt. 

 

Något som emellertid skulle kunna göra det svårare för bolag att erhålla krediter är det faktum 

att en övergång till avtalsprincipen troligen skulle medföra en större medvetenhet bland 

kreditgivare, såtillvida att risken för att lånesökanden avhänder sig egendom tas med i risk-

bedömningen innan beslut om kredit meddelas. Genom en ökad medvetenhet skulle troligen 

kreditgivare inte bevilja krediter lika lättvindigt, något som i och för sig inte behöver vara 

något negativt. En kredit får, som nyss nämnts, enbart meddelas om det anses rimligt att 

gäldenären kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet. Skulle kreditgivaren sålunda 

se det som sannolikt att gäldenären kan komma att avhända sig egendom i sådan utsträckning 

att krediten inte kommer kunna återbetalas, bör en kredit inte beviljas 

9.1.9 Skulle en övergång medföra en ökning av borgenärsbedrägerier? 
Den relevanta frågan är kanske inte om avtalsprincipen skulle medföra en ökning av 

borgenärsbedrägerier, utan om en övergång till avtalsprincipen skulle öka sannolikheten för 

att de vinner framgång. Förmodligen bör den frågan kunna besvaras jakande. Enligt gällande 

rätt kan en gäldenär inte freda egendom från att tas i anspråk för täckning av hans skulder 

enbart genom att, falskeligen, påstå att den redan har överlåtits. För att en gäldenär ska vinna 

framgång med en skenöverlåtelse krävs det även att han antingen har registrerat den falska 

överlåtelsen enligt LkL eller att en tillfällig besittningsövergång av varan har vidtagits. 

Härutöver måste gäldenären även ta återvinningsreglerna i beaktning så att inte sken-

överlåtelsen återvinns till konkursboet.  

 

Efter en övergång till avtalsprincipen skulle, som ovan nämnts, alla påståenden om att 

egendom i gäldenärens besittning har överlåtits, kräva prövning. Det skulle dels innebära att 
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en gäldenärs falska påstående om att egendom har överlåtits måste prövas och dels skulle det 

innebära att gäldenären, om han dessutom uppvisar en skenrättshandling, har en reell 

möjlighet att lyckas undandra egendom från borgenärerna. En övergång till avtalsprincipen 

skulle alltså kunna göra det lättare för de gäldenärer som försöker undandra egendom från 

sina borgenärer, eftersom gäldenären inte behöver vidta ett sakrättsligt moment, och därmed 

skulle sannolikheten öka för att borgenärsbedrägerier vinner framgång. Det skulle i sin tur 

kunna medföra att alltfler gäldenärer falskeligen hävdar att egendom i hans besittning har 

överlåtits, vilket skulle medföra en påfrestning både på exekutionsväsendet och på rätts-

väsendet såtillvida att de falska påståendena skulle kräva prövning.  

 

Härtill kommer frågan vad de ovan nämnda reglerna i BrB om borgenärsbrott fyller för 

funktion.199 Sannolikt är ändamålet med reglerna att, i såväl preventivt som reparativt syfte, 

hindra gäldenärer från att begå borgenärsbedrägerier. Som traditionsprincipens kritiker 

framhåller utgör inte traditionskravet ett särskilt lämpligt verktyg mot skenöverlåtelser, 

eftersom reglerna är tämligen lätta att kringgå. Att det likväl fästs så stor vikt vid traditions-

kravet, såtillvida att det ämnar motverka borgenärsbedrägerier, när det finns straffrättslig lag-

stiftning härom är intressant. Borde inte ändamålet med de köp- och sakrättsliga reglerna vara 

att vidmakthålla ett blomstrande och väl fungerande affärsliv där de legitima överlåtelserna 

står i fokus? Istället för att låta de straffrättsliga reglerna vara överflödiga, vore det inte 

lämpligt att tillämpa dem för att motverka borgenärsbedrägerier?  

 

Anmärkningsvärt är dessutom att denuntiation godkänns som sakrättsligt moment när det är 

skenöverlåtelser de sakrättsliga momenten anses motverka. Det bör vara tämligen lätt för en 

gäldenär, som vill undandra egendom från sina borgenärer, att i maskopi med andra 

genomföra en skenöverlåtelse genom att använda denuntiation som sakrättsligt moment. Det 

enda som torde krävas är att gäldenären överlämnar varan till en kumpan som sedermera 

denuntieras av ytterligare en kumpan. Då skulle överlåtelsen vara skyddad mot gäldenärens 

borgenärer och det skulle säkerligen vara svårt att bevisa att det är fråga om en sken-

överlåtelse. Det är även anmärkningsvärt att avtalsprincipen tillämpas vid köp av fast 

egendom med motiveringen att köpeavtalets formkrav minimerar risken för skenöverlåtelser. 

Likt för en gäldenär som vill undandra lös egendom från sina borgenärer bör det nämligen 

vara möjligt för en fastighetsägare, med kunskap om reglerna, att upprätta ett köpeavtal enbart 

199 Se avsnitt 4.1.2.4 ovan. 

51 
 

                                                           



i syfte att undandra fastigheten från sina borgenärer. Att upprätta ett köpeavtal som uppfyller 

förutsättningarna för giltighet bör dessutom inte vara i närheten så omständligt som att, för 

skens skull, låta registrera en överlåtelse enligt LkL. 
 

9.1.10 Skulle en övergång medföra en ökning av exstinktiva godtrosförvärv? 
Som konstaterades ovan skulle en övergång till avtalsprincipen kunna medföra att högre krav 

måste ställas på köparens undersökningsplikt och goda tro för att han ska kunna göra ett 

exstinktivt godtrosförvärv. Frågan är emellertid om en övergång till avtalsprincipen även 

skulle kunna medföra en ökning av antalet exstinktiva godtrosförvärv. 

 

Som framhölls under avsnitt 9.1.1, bör en övergång till avtalsprincipen enbart påverka tid-

punkten för inträdet av borgenärsskyddet. Omsättningsskyddet bör däremot lämnas opåverkat 

av en övergång och för att köparen ska uppnå omsättningsskydd skulle alltså även 

fortsättningsvis krävas att han tar varan i sin besittning. Liksom enligt gällande rätt skulle 

därför en köpare, som lämnar en köpt vara i säljarens besittning, riskera att gå miste om en 

köpt vara på grund av att en senare köpare gör ett exstinktivt godtrosförvärv. Med det sagt, 

bör en övergång till avtalsprincipen inte nödvändigtvis medföra en ökning av exstinktiva 

godtrosförvärv. Det är enligt min uppfattning rimligt att anta att en övergång till avtals-

principen inte skulle påverka köparens eller säljarens beteende i någon större utsträckning. 

Som nämndes i förarbetena till 49 § KköpL, tror vanligen en köpare av en individualiserad 

vara att han har rätt till den om han har erlagt betalning. Man skulle alltså kunna se det så att 

köpare vanligen tror att det är avtalsprincipen som gäller enligt svensk rätt. Med anledning 

därav är det enligt min uppfattning långsökt att köpare kommer ändra sitt beteende om ett 

principbyte sker. Av vikt är emellertid att köpare och säljare erhåller en allmän kännedom om 

regelbytet och vad som krävs för uppnå borgenärsskydd respektive omsättningsskydd. Om det 

vid ett regelbyte inte utgår information om kraven för sakrättsligt skydd är det troligt att 

köpare kvarlämnar varor i säljarens besittning i lika stor utsträckning som enligt gällande rätt. 

Min uppfattning är således att det enbart kommer ske en förändring i antalet exstinktiva 

godtrosförvärv ifall köpare och säljare erhåller information om principen som på något sätt 

påverkar deras beteende. 
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9.2 Vad talar för respektive mot en övergång till avtalsprincipen?  

9.2.1 LkL är otillräcklig  
För att erhålla skydd mot säljarens borgenärer vid köp av lösöre krävs det, enligt gällande rätt, 

att ett sakrättsligt moment vidtas. Huvudregeln är att köparen erhåller borgenärsskydd genom 

att en besittningsövergång kommer till stånd, men det är även möjligt att erhålla skydd mot 

säljarens borgenärer genom denuntiation, om lösöret vid tiden för överlåtelsen finns hos 

någon annan än säljaren, eller genom registrering enligt LkL. Som framkommit under avsnitt 

4.1.2.3.3 och avsnitt 7.2 ovan kan det finnas flera legitima anledningar till varför en vara 

lämnas kvar i säljarens besittning efter köpeavtalets ingående. Det kan exempelvis vara fråga 

om en vara som svårligen kan flyttas, jämför med NJA 1997 s. 660 (Flytdockan). Det kan 

vara fråga om att varan lämnas hos säljaren för att han ska utföra vissa reparationsarbeten, 

jämför med NJA 1975 s. 638 (Husvagnsfallet), eller för att köpet avser en säsongsvara, som 

det lämpar sig bättre att säljaren förvarar tills vidare. Det kan även vara fråga om ett 

distansköp och att varan därför måste transporteras från säljaren till köparen. Det har även 

framhållits, exempelvis av Gregow under avsnitt 7.2 ovan, att det i vissa fall är praktiskt 

omöjligt att genomföra en besittningsövergång, eftersom varan även efter överlåtelsen ska 

finnas kvar i säljarens rådighetssfär. Att en besittningsövergång inte företas i samband med att 

köpeavtalet ingås kan i ovan nämnda fall te sig förståeligt. Att åstadkomma en besittnings-

förändring när överlåtelsen avser en flytdocka om 195 meter är otvivelaktigt problematiskt. 

Frågan är emellertid, när sådana förhållanden är för handen, varför köpare underlåter att 

registrera överlåtelsen enligt LkL? Att erhålla skydd mot säljarens borgenärer genom 

registrering har varit en lagstadgad möjlighet i närmare 200 år. Trots det är det traditions-

principen, en princip som uppstod genom en motsatt tolkning av LkL, som utgör huvudregeln 

vid köp av lösöre och som anses motverka legitima överlåtelser.  

 

När den köpta varan av diverse anledningar kvarlämnas i säljarens besittning framstår 

registreringsförfarandet enligt LkL för mig som ett både lämpligt och användbart verktyg. 

Besynnerligt nog tillämpas LkL i ringa omfattning och det framstår nästan som att det har 

fallit i glömska att det är möjligt att erhålla borgenärsskydd genom att vidta 

registreringsförfarandet. Med hänsyn till att det finns ett system som kan medge en 

lösöreköpare borgenärsskydd, utan krav på tradition, ställer jag mig kritisk till huruvida det är 

traditionsprincipen som utgör det verkliga problemet. Snarare bör det även i detta fall vara 

fråga om okunskap. En lösöreköpare är troligen inte medveten om vilken risk han tar genom 

att inte omhänderta varan i samband med att köpet ingås. Sannolikt är han inte heller 
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medveten om möjligheten att registrera sitt förvärv, och sålunda erhålla borgenärsskydd, 

enligt LkL. Det framstår enligt min uppfattning som en rimlig förklaring till varför inte LkL 

nyttjas i större omfattning. 

 

Ytterligare antagande som bör tillföras diskussionen är huruvida det inte är vanligt att köpare 

aktivt väljer att inte iaktta förfarandet enligt LkL. Det kan exempelvis vara på grund av att 

köparen, vid tiden för köpeavtalets ingående, inte har anledning att anta att säljaren står på 

gränsen till obestånd eller på grund av att besittningsövergången förväntas vidtas kort efter 

köpet. Det är antagligen inte alltför ovanligt att registreringsförfarandet enligt LkL uppfattas 

som både omständligt och onödigt. Registreringsförfarandet kräver att köparen fullgör flera 

moment, vilka måste företas inom vissa tidsrymder. Som förklarats tar det dessutom minst 

trettio dagar för en köpare att erhålla skydd mot säljarens borgenärer genom att vidta 

registreringsförfarandet. Om säljaren har utfäst sig att leverera varan tidigare än så, eller om 

köparen ämnar avhämta varan tidigare än så, är ju registreringsförfarandet tandlöst och 

medför inget annat än extra arbete och kostnader.  

 

Det kan även antas att de kostnader som följer av förfarandet framstår som irrationella, dels 

för en köpare som har erlagt en oansenlig köpeskilling för att erhålla en, enbart för honom, 

eftertraktad vara och dels för en köpare som har föranletts att tro att säljaren är solvent. Som 

anfördes i förarbetena till 49 § KköpL tillkom LkL i en tid då de ekonomiska förhållandena 

vara annorlunda jämfört med de nu rådande. Under de trettio dagar som krävs för att köparen 

ska erhålla borgenärsskydd enligt LkL kan en säljare, som vid tiden för köpeavtalets ingående 

var solvent, bli insolvent. Med beaktande av hur lång tid det tar innan köparens förvärv blir 

skyddat mot säljarens borgenärer står det enligt min uppfattning klart att 

registreringsförfarandet enligt LkL är otillräckligt. För att LkL ska utgöra ett effektivt medel 

för en köpare som kvarlämnar en köpt vara i säljarens besittning fordras det således att 

borgenärsskyddet inträder tidigare än trettio dagar efter köpeavtalets ingående.  

 

9.2.2 Det råder okunskap beträffande traditionskravet 
Som nämnts under avsnitt 4.1.2.3.3 ovan, var ett av skälen bakom övergången till avtals-

principen vid köp enligt KköpL att köpare var omedvetna om traditionskravet och den risk de 

tog när de kvarlämnade varan i säljarens besittning efter avtalsingåendet. De skäl som 

motiverade införandet av 49 § KköpL ansågs även kunna motivera en generell övergång till 
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avtalsprincipen och i såväl Dir. 2013:28 som av traditionsprincipens kritiker anses okunskap, 

beträffande traditionskravet, vara en bidragande orsak till förekommande rättsförluster.  

 

Att det råder okunskap beträffande vad som krävs för uppnående av borgenärsskydd bör 

stämma. Det kan antas att en köpare med kunskap om att han inte har separationsrätt till en 

individualiserad och betald vara, inte skulle lämna varan i säljarens besittning utan att 

registrera förvärvet enligt LkL. Den som har köpt en vara och erlagt betalning för den anser 

sig därför sannolikt vara ägare till varan. En bidragande orsak till att det råder okunskap 

beträffande rekvisiten för uppnående av borgenärsskydd är sannolikt, som Gregow uttrycker 

det, på grund av att inte ens huvudregeln härför, det vill säga traditionskravet, kommer till 

klart uttryck i lag. Traditionsprincipen uppkom, som nämnts under avsnitt 4.1.2, genom en 

motsatt tolkning av LkL i praxis och trots att den enligt gällande rätt utgör huvudregeln vid 

köp av lösöre för uppnående av borgenärsskydd finns ingen tydlig lagstiftning härom. Att det 

råder okunskap beträffande traditionskravet framstår därför inte som alltför överraskande. Det 

framstår dessutom som tveksamt om det rätteligen kan krävas att andra än jurister ska ha 

kännedom om principer, praxis och e contrario-tolkningar av lagstiftningen. För att minska 

antalet rättsförluster och för att det ska kunna krävas av en köpare att han är medveten om 

traditionskravet bör det rimligen lagstiftas härom. Att lagstifta om traditionskravet bör inte 

enbart, i viss mån, minska okunskapen beträffande traditionskravet. Det bör även, om 

rekvisiten för att uppnå borgenärsskydd framgår på ett tydligt sätt, såväl minska antalet tvister 

som förekommande rättsförluster. 
 

9.2.3 Beträffande frågan om rådighet  
Att rådighetsavskärande inte skulle krävas för att uppnå borgenärsskydd är säkerligen en 

eftertraktad reglering. Det skulle inte bara underlätta för alla de köpare som inte har möjlighet 

att omgående, efter köpeavtalets ingående, ta varan i sin besittning. Det skulle även göra det 

möjligt att kvarlämna varan i säljarens besittning för förvaring eller för att säljaren ska utföra 

diverse reparationer, som i 1975 s. 638 (Husvagnsfallet), eller specialarbeten innan avläm-

nandet. Utan kravet på rådighetsavskärande, skulle det även möjliggöra köp av andel i lösöre. 

Som HD framhöll i NJA 1987 s. 3 (Andel i travhäst), skulle en tillämpning av avtalsprincipen 

vid köp av ideell andel i lösöre tillgodose ett legitimt behov. En övergång till avtalsprincipen  
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skulle i sådant fall kunna underlätta både för den som genom att sälja andelar av sin egendom 

vill frigöra bundet kapital och för den som vill köpa sig in i en verksamhet genom att förvärva 

andelar av inventarierna, eftersom varken en besittningsförändring eller rådighetsavskärande i 

sådant fall måste ske.  

 

Om kravet på rådighetsavskärande upphör bör det även medföra att finansieringsformen ”sale 

and lease back” vinner mark. Leasing utgör redan enligt gällande rätt en betydande 

finansieringsform och för att leasinggivaren ska ha sakrättsligt skydd tycks avtalet, i 

kombination med säljarens rådighetsavskärande, i många fall vara tillräckligt.200 Det gäller 

emellertid inte för alla typer av leasing. Vid sale och lease back-transaktioner krävs det, som 

ovan nämnts, att leasinggivaren registrerar överlåtelsen enligt LkL, eftersom syftet med över-

låtelsen är att säljaren även fortsättningsvis ska nyttja egendomen genom att hyra tillbaka den 

av köparen. Om traditionsprincipen skulle avskaffas till förmån för avtalsprincipen bör det 

medföra att sale and lease back-transaktioner kan genomföras utan att de måste registreras 

enligt LkL, eftersom köparen, tillika leasinggivaren, erhåller borgenärsskydd genom köpe-

avtalet. En övergång till avtalsprincipen skulle därmed underlätta för såväl finansbolag som 

för en näringsidkare som är i behov av att frigöra bundet kapital. 

 

Ytterligare fördel som troligen skulle följa av att kravet på rådighetsavskärande upphör, är att 

antalet tvister beträffande traditionskravet och huruvida säljarens rådighet är i tillräcklig grad 

avskuren skulle kunna minska. Det råder enligt gällande rätt viss osäkerhet beträffande 

traditionskravets rekvisit, varför det är rimligt att anta tvister beträffande rekvisiten för 

borgenärsskyddets inträde och säljarens rådighetsavskärande även i framtiden kommer att 

belasta rättssystemet. En övergång till avtalsprincipen skulle således kunna medföra en lättnad 

för rättssystemet.  

 

Det finns å andra sidan en risk med att kravet på rådighetsavskärande upphör och det är att det 

blir ännu lättare för gäldenärer att undandra egendom från sina borgenärer. Det skulle alltså 

kunna bli allt vanligare att en gäldenär, inför en förestående insolvens, överlåter all egendom 

till tredje man och efter överlåtelsen har kvar egendomen i sin besittning. Det skulle även 

kunna medföra att sale och lease back-transaktioner börjar utnyttjas i en ej eftertraktad 

omfattning och att finansieringsformen vinner mark på borgenärskollektivets bekostnad. För  

200 Se avsnitt 6.3 ovan. 
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att inte borgenärskollektivet ska bli lidande på grund av en övergång till avtalsprincipen finns 

det således vissa regler som måste ses över. Möjligen är det mer lämpligt att inte göra ett 

principbyte, eftersom den nackdel borgenärskollektivet får lida kan tänkas väga tyngre än de 

fördelar som står att vinna. 

  

9.2.4 Samstämmighet beträffande tidpunkten för inträdet av borgenärsskyddet 
Som ovan nämnts, tillämpas KöpL även när privatpersoner ingår avtal om köp med en annan 

privatperson. Det förefaller anmärkningsvärt att traditionsprincipen avskaffades vid köp enligt 

KköpL, på grund av att traditionskravet, i kombination med konsumentens okunskap, ansågs 

föranleda orättvisor och rättsförluster, men att krav på tradition fortsättningsvis krävs när 

samma konsument handlar av en privatperson. Att det enligt gällande rätt tillämpas olika 

principer beroende på vem som är avtalspart framstår troligen som än mer ologiskt och 

orättvist för privatpersonen om hans kontrahent skulle bli insolvent. Framförallt är det troligt 

att privatpersoner är ovetande om kravet på tradition vid köp enligt KöpL och därför kvar-

lämnar varan i säljarens besittning, vilket kan medföra att han gör rättsförlust.  

 

Som Håstad framhåller är det även anmärkningsvärt att en fastighetsköpare erhåller 

borgenärsskydd genom köpeavtalet, trots att det finns ett lagstadgat krav på att fastighets-

köparen måste ansöka om lagfart. Som ovan nämnts är det vanligt att en köpare är av uppfatt-

ningen att han har förvärvat rätten till en vara som han har köpt och erlagt betalning för. Vid 

köp av fastighet är köparens uppfattning, enligt Håstad, det motsatta och en fastighetsköpare 

är alltså vanligen av den uppfattningen att det är lagfarten som ger honom borgenärsskydd. En 

övergång till avtalsprincipen skulle troligen kunna motverka den rådande förvirringen 

beträffande kraven för borgenärsskydd och skulle medföra mer harmoniserade regler vid köp 

av egendom. 
 
 

9.2.5 Samstämmighet i förhållande till utländska aktörer 
Som angetts under avsnitt 7.2. ovan, anses traditionsprincipen medföra att svenska aktörer går 

miste om möjligheter att ingå avtal med såväl svenska som utländska aktörer, på grund av att 

avtal hellre ingås med aktörer som tillämpar avtalsprincipen. Om argumentet förstås på ett 

korrekt sätt, så skulle alltså en övergång till avtalsprincipen dels medföra ett ökat handels-

utbyte med utländska aktörer, eftersom sådana aktörer idag köper lösöre från aktörer i länder 

57 
 



där avtalsprincipen tillämpas och dels medföra att fler svenska aktörer väljer att ingå avtal 

med varandra. Huruvida det stämmer eller inte är svårt att säga, men det framstår som lång-

sökt. Om kunskapen beträffande de sakrättsliga reglerna och principerna är bristande bland de 

svenska aktörerna, vad är det då som talar för att de väljer bort de aktörer som tillämpar 

traditionsprincipen? Framförallt frågar jag mig vad det är som talar för att de utländska 

aktörerna skulle vara medvetna om kraven om inte ens de svenska aktörerna är det? Det är 

föga troligt att utländska aktörer skulle ha kunskap om de svenska sakrättsliga reglerna vid 

köp enligt KöpL, framförallt med beaktande av att de inte återfinns i någon lagstiftning. Att 

en utländsk aktör, med vetskap om de svenska sakrättsliga reglerna, dessutom skulle välja 

bort en attraktiv affär med en svensk aktör är ännu mer osannolikt. I sådant fall skulle väl den 

utländska aktören bara tillse att varan omhändertas i anslutning till att köpeavtalet ingås, 

eftersom han då skulle vara medveten om den risk som föreligger med att kvarlämna varan 

hos säljaren?  

 

Även argumentet att det svenska näringslivet påverkas av en tillämpning av 

traditionsprincipen brister. Om det skulle stämma så skulle det ju innebära att det råder en 

medvetenhet om kravet på tradition bland de svenska aktörerna, varför även argumentet om 

att det är okunskap som bidrar till rättsförluster skulle falla. Om en sådan medvetenhet förelåg 

bland de svenska aktörerna, skulle det även vara ovanligt att köpare går miste om rätten till 

såväl en förvärvad vara som en erlagd köpeskilling, eftersom köparen sannolikt skulle tillse 

att hans förvärv erhåller borgenärsskydd i sådant fall.  

 

Inte heller är argumentet att avtalsprincipen tillämpas i flera andra europeiska länder ett giltigt 

argument för en övergång. Skulle det argumentet uppfattas som giltigt skulle det ju kunna 

påstås att samtliga svenska regler kan ifrågasättas enbart på den grund att andra rättsordningar 

tillämpar andra regler. Med det sagt, så skulle harmonisering likväl kunna underlätta för 

många aktörer. Det bör säga sig självt att ju fler som tillämpar samma regler desto lättare blir 

det. En förutsättning härför är dock att alla tillämpar samma regel. Skulle det vara fråga om en 

EU-harmonisering av sakrätten skulle det således, enligt min uppfattning, vara fråga om en 

annan sak och det vore under sådana förhållanden lämpligt att anpassa svensk lagstiftning. 
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9.3 Risker 

9.3.1 Köparens och säljarens risk enligt gällande rätt 

Vid ett köp av lösöre råder motstridiga intressen mellan köpare och säljare. Beroende på tid-

punkten för utväxlingen av prestationer tar köparen och säljaren olika stora risker för att göra 

en förlust med anledning av kontrahentens obestånd. Skulle säljaren lämna anstånd med betal-

ningen tar han en större risk att gå miste om både varan och köpeskillingen än om han skulle 

kräva att köparen lämnar en förskottsbetalning. Om anstånd likväl lämnas har säljaren möj-

lighet att minska sin risk genom att kräva säkerhet för sin prestation genom exempelvis ett 

återtaganderättsförbehåll. Som framkommit i avsnitt 3.3. ovan är det emellertid inte alltid 

möjligt att använda ett återtaganderättsförbehåll, eftersom varans karaktär kan medföra att det 

varken är obligationsrättsligt eller sakrättsligt giltigt. Att kräva annan säkerhet, exempelvis i 

form av borgen eller företagshypotek, kan vara en god idé i teorin men lär i praktiken snarare 

hindra en annars enkel affär på grund av att den blir för krånglig att genomföra. Avser köpet 

en vara av mindre värde kan det dessutom, för båda parter, framstå som löjeväckande att 

kräva säkerhet för sina prestationer. Det är genom att kräva att köparen betalar för varan innan 

säljaren lämnar ifrån sig besittningen till den, som säljaren minimerar sin risk för att göra en 

förlust. Skulle köparen gå med på att erlägga betalningen innan han erhåller besittningen till 

varan, tar han emellertid en större risk än om han först skulle erhålla varan och därefter betala 

för den. Vid en förskottsbetalning riskerar han nämligen, som ovan nämnts, att gå miste om 

både rätten till sin förskottsbetalning och till den överlåtna varan om säljaren skulle bli 

insolvent. Självklart kan även köparen kräva att säljaren ställer säkerhet för sin prestation, 

men som nämnts riskerar ett krav på säkerhet enbart att försvåra en i övrigt okomplicerad 

affär och leda till att den går om intet.  
 

Den minsta risken tar parterna om de utväxlar sina prestationer samtidigt enligt samtidighets-

principen. Då riskerar varken köparen eller säljaren att gå miste om såväl sin egen prestation 

som den andres vid kontrahentens obestånd. Även om utväxlandet av prestationer inte sker 

enligt samtidighetsprincipen har parterna möjlighet att åberopa reglerna beträffande befarat 

avtalsbrott. Rätten att nyttja de reglerna gäller dock enbart under förutsättning att det står klart 

att kontrahenten, med anledning av hans ekonomiska förhållanden, inte kommer uppfylla sina 

förpliktelser enligt köpeavtalet. Har köparen respektive säljaren ingen uppfattning om mot-

partens ekonomiska förhållanden, vid tiden för fullgörandet av sin prestation, är reglerna 

alltså tämligen otjänliga.  
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Det som har resulterat i den tillsatta utredningen är otvivelaktigt att köparens intressen 

vanligen får vika, inte för säljarens intressen utan för säljarens borgenärers intressen, och att 

köparen därför gör en förlust. Frågan är emellertid om det är borgenärerna som är det verkliga 

problemet. Att köparen inte tillräckligt omgående efter köpeavtalets ingående tillser att över-

låtelsen erhåller skydd mot säljarens borgenärer, genom en besittningsförändring eller 

registrering enligt LkL, borde väl knappast läggas borgenärerna till last, utan problemet borde 

väl snarare bero på köparnas okunskap och risktagande?  
 

9.3.2 Hur skulle riskbilden för köpare och säljare påverkas av en övergång till 

avtalsprincipen vid köp enligt KöpL? 

9.3.2.1 Hur skulle köparens riskbild påverkas av en övergång till avtalsprincipen? 

För att en köpare ska erhålla skydd mot säljarens borgenärer krävs enligt avtalsprincipen, som 

ovan nämnts, att den köpta varan är individualiserad. Det krävs alltså att köpet avser en 

bestämd vara, i enlighet med specialitetsprincipen. Ett köp som inte avser en individualiserad 

vara är däremot inte skyddat mot säljarens borgenärer och borgenärerna har således rätt att 

tillgodogöra sig både varan och en eventuell förskottsbetalning. En köpare som kvarlämnar en 

köpt vara i säljarens besittning, utan att tillse att den uppfyller kravet på individualisering, 

riskerar därför att gå miste om både varan och erlagd köpeskilling. Liksom enligt gällande rätt 

skulle en tillämpning av avtalsprincipen alltså kunna medföra att köparen gör en förlust på 

grund av att han inte har omhändertagit varan.  
 

Vid köp enligt KköpL är det möjligt, om varan vid köpeavtalets ingående inte är 

individualiserad för konsumenten, att någon slags åtgärd vidtas för att det ska framgå att varan 

är avsedd för konsumenten. Det kan ifrågasättas, om en övergång skulle ske till avtals-

principen, huruvida samma regler bör gälla för den som köper enligt KöpL. KköpL är 

tvingande till konsumentens förmån, eftersom konsumenten vanligen intar en svagare 

ställning i förhållande till säljaren. De som ingår köpeavtal enligt KöpL anses däremot vara 

jämställda och ha möjlighet att själva tillvarata sina intressen. Av vikt bör därför vara att 

köparen tillser att varan, vid köpeavtalets ingående, är tillräckligt individualiserad för att han 

ska erkännas separationsrätt. Att i efterhand exempelvis märka varan borde således inte kunna 

ge köparen separationsrätt. 
 

Det finns ytterligare en risk för en köpare som kvarlämnar en köpt vara i säljarens besittning 

och det är att han, trots att köpet avser en individualiserad vara, inte förmår bevisa sin rätt till 
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den. Som framgått av tidigare avsnitt åvilar det den som hävdar bättre rätt att styrka sitt 

påstående och av praxis har stränga krav ställts på den som hävdar separationsrätt.201 En över-

gång till avtalsprincipen bör enligt min uppfattning inte medföra att det finnas anledning att 

ställa lägre krav i det hänseendet, vilket medför att köparen dels måste kunna peka ut varan 

han påstår sig ha förvärvat och dels måste han kunna styrka sin äganderätt så att det står klart 

att varan tillhör honom. Kan köparen inte uppvisa tillräcklig bevisning kommer alltså varan, 

såsom enligt gällande rätt, tillfalla säljarens borgenärer. Därmed inte sagt att köparen står 

chanslös mot säljarens borgenärer. Enligt gällande rätt är det som bekant möjligt att rakt av 

avvisa påståenden om separationsrätt till köpt egendom om det inte har skett en 

besittningsövergång. Vid en tillämpning av avtalsprincipen skulle det inte längre vara möjligt, 

utan alla påståenden om bättre rätt måste prövas. Köparen har därmed en reell möjlighet att 

bevisa att gäldenären inte äger varan samt erhålla separationsrätt till den, något han inte har 

vid en tillämpning av traditionsprincipen. En övergång till avtalsprincipen skulle alltså 

påverka köparens riskbild i ett positivt hänseende, eftersom köparen då skulle gå från att inte 

ha någon möjlighet att erhålla bättre rätt till en vara, om inte tradition eller registrering har 

vidtagits, till att ha en möjlighet att erhålla bättre rätt i förhållande till säljarens borgenärer.  
 

Slutsatsen blir följaktligen att det föreligger en risk för att en övergång till avtalsprincipen inte 

skulle öka möjligheterna för en köpare att erhålla separationsrätt till en kvarlämnad vara, utan 

enbart medföra att köparens anspråk på att erhålla varan tvingas vika på grund av att köpet 

inte uppfyller individualiseringskraven eller på grund av att köparen inte lyckas styrka sin 

äganderätt. En övergång till avtalsprincipen skulle alltså kunna medföra att köparens 

borgenärsskydd övergår från att vara ett krav på tradition till att utgöra ett krav om tillräcklig 

individualisering och bevisning. Med hänsyn till att det bland annat är okunskap, beträffande 

traditionskravet, som har föranlett utredningen finns det enligt min uppfattning ingen 

anledning att anta att enbart en övergång till avtalsprincipen skulle medföra ökad kunskap 

beträffande gällande rätt. Ett rimligt antagande bör därför vara att en köpt och betald vara 

kommer, om en övergång sker till avtalsprincipen, att kvarlämnas i säljarens besittning i lika 

stor utsträckning som enligt gällande rätt. Enda sättet att påverka den risk köpare tar vid ett 

köp enligt KöpL, oavsett tillämpning av princip, bör därför vara genom att öka medvetenheten 

beträffande den risk som följer av ett kvarlämnande av en köpt vara i säljarens besittning.  
 

201 Jfr NJA 1976 s. 523. 
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9.3.2.2 Hur skulle säljarens riskbild påverkas av en övergång till avtalsprincipen? 

Som nämnts utgör en säljares främsta risk, enligt gällande rätt, att köparen inte ska erlägga 

betalningen, efter att en besittningsövergång vidtagits, på grund av att köparen är på obestånd. 

Under sådana förhållanden har säljaren enbart rätt att häva köpet, och därmed minska sin 

förlust, om parterna har avtalat om ett återtaganderättsförbehåll. Är varan av sådan karaktär 

att ett återtaganderättsförbehåll inte skulle vara sakrättsligt giltigt, eller om köparen skulle 

förfoga över varan på ett sådant sätt att återtaganderättsförbehållet förlorar sin sakrättsliga 

giltighet, har säljaren emellertid ingen möjlighet att häva köpet. I sådant fall har säljaren 

enbart att bevaka sin rätt att erhålla betalning, vilken, i köparens konkurs, utgör en oprio-

riterad fordran.    
 

Vid en övergång till avtalsprincipen borde en säljares främsta risk, liksom enligt gällande rätt, 

vara att köparen inte ska fullgöra sina förpliktelser enligt köpeavtalet. En övergång påverkar, 

som nyss nämnts, tidpunkten för inträdet av köparens skydd mot säljarens borgenärer, varför 

en övergång till avtalsprincipen inte borde ha någon särskild påverkan på säljarens riskbild. 

Som ovan nämnts finns det inte någon anledning att anta att säljarens säkerhet i ett 

återtaganderättsförbehåll skulle påverkas eftersom det, även enligt gällande rätt, är tillämpligt 

trots att köparens förvärv är skyddat mot säljarens borgenärer. Det förhållandet borde inte 

påverkas enbart på grund av att borgenärsskyddet inträder tidigare än enligt gällande rätt, 

varför riskbilden för en säljare som överlåter varor med återtaganderättsförbehåll inte kommer 

att påverkas av en övergång till avtalsprincipen. Säljaren bör även ha möjlighet att nyttja 

innehållanderätterna, trots att köparen har erhållit skydd mot säljarens borgenärer. Rätterna 

skyddar redan enligt gällande rätt mot köparens borgenärer, såtillvida att de inte kan tvinga 

säljaren att lämna ifrån sig varan utan att erhålla ersättning. Att det förhållandet skulle ändras 

ter sig osannolikt. 

9.4 Avslutande frågor 

En fråga av intresse vid en utredning beträffande traditionsprincipens avskaffande är huruvida 

det är vanligt att köpare går miste om både en köpt vara och en erlagd köpeskilling till förmån 

för säljarens borgenärer. Det framstår som anmärkningsvärt att traditionskravet påstås 

föranleda rättsförluster när det inte är något som uppmärksammas av media. Om det skulle 

vara fråga om ett reellt problem, det vill säga att en säljares borgenärer vanligen får tillgodo-

göra sig både en köpares erlagda köpeskilling och den köpta varan, borde väl det ha 

uppmärksammats av media? Det, i sin tur, borde väl ha bidragit till en allmän medveten bland 

köpare, vilket borde medfört att köpare avstår från att kvarlämna varan i säljarens besittning?  
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10. Slutsats 
En övergång till avtalsprincipen skulle innebära att en köpare, som har kvarlämnat en köpt 

vara i säljarens besittning, erhåller borgenärsskyddet genom köpeavtalet. Vid säljarens 

obestånd skulle köparen därmed kunna separera varan från säljarens konkursbo eller hindra 

att varan tas i mät för täckning av säljarens skulder. För att en köpare ska erhålla 

separationsrätt krävs emellertid att köpet avser en individualiserad vara, enligt specialitets-

principen, annars är inte köpet skyddat mot säljarens borgenärer och borgenärerna kan då 

tillgodogöra sig värdet av varan för täckning av säljarens skulder. För att minska köparens 

risk att göra en förlust på grund av att kravet på individualisering brister, bör det rimligen 

krävas att information beträffande rekvisiten för borgenärsskydd når köparen. Att en allmän 

medvetenhet sprids beträffande vad som krävs för att erhålla borgenärsskydd är sannolikt det 

enda som skulle kunna motverka att köpare, till skillnad från vad som sker enligt gällande rätt, 

gör en förlust på grund av okunskap beträffande sitt eget risktagande. 

 

Även om köpet skulle avse en individualiserad vara föreligger det, enligt gällande rätt, stränga 

krav för att det ska anses styrkt att tredje man har separationsrätt till egendom i gäldenärens 

besittning. För att erhålla separationsrätt till en köpt vara skulle köparen därför, om en över-

gång sker till avtalsprincipen, nödgas bevisa sin rätt till varan, vilket, framförallt med hänsyn 

till att det vid köp av lös egendom inte fordras någon särskild form för köpet, troligen vara 

förhållandevis svårt. En övergång till avtalsprincipen innebär följaktligen inte nödvändigtvis 

att en påverkan skulle ske på köparens risk vid ett köp enligt KöpL. Liksom enligt gällande 

rätt skulle köparen, om han kvarlämnar en köpt vara i säljarens besittning, riskera att gå miste 

om såväl varan som erlagd köpeskilling till förmån för säljarens borgenärer. Vid en 

tillämpning av avtalsprincipen skulle köparen dock ha en möjlighet att erhålla separationsrätt 

till en kvarlämnad vara. Om varan har kvarlämnats i säljarens besittning utan att ett sak-

rättsligt moment har vidtagits är det, enligt gällande rätt, utan betydelse att köparen kan bevisa 

att det är fråga om en verklig omsättningsöverlåtelse. Hans anspråk avvisas då med 

hänvisning att traditionskravet inte har uppfyllts. Vid en tillämpning av avtalsprincipen 

kommer däremot samtliga anspråk om att egendom i gäldenärens besittning inte tillhör 

gäldenären kräva utredning och köparen skulle då ha en möjlighet att bevisa sin separations-

rätt. En övergång till avtalsprincipen skulle således, i viss utsträckning, kunna minska 

köparens risk att göra en förlust vid ett köp enligt KöpL.  
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En övergång påverkar, som nämnts, tidpunkten för inträdet av köparens skydd mot säljarens 

borgenärer, varför en övergång till avtalsprincipen inte bör ha någon särskild påverkan på 

säljarens riskbild. Liksom enligt gällande rätt skulle en säljare ha möjlighet att, vid behov, 

nyttja detentionsrätten och reglerna om befarat avtalsbrott. Inte heller bör en övergång till 

avtalsprincipen påverka återtaganderättsförbehållet som säkerhet för säljaren, eftersom det, 

redan enligt gällande rätt, är giltigt oberoende av köparens skydd mot säljarens borgenärer. En 

övergång till avtalsprincipen skulle däremot kunna medföra negativa konsekvenser för 

säljarens borgenärer, eftersom de, om köparen skulle erhålla separationsrätt till varor vid 

säljarens insolvens, inte skulle ha samma möjlighet att erhålla täckning för sina fordringar 

som enligt gällande rätt. Det skulle i längden kunna medföra att kreditgivare blir alltmer 

ovilliga att bevilja krediter eller åtminstone medföra att det blir vanligare att kreditgivare, som 

förutsättning för kreditens beviljande, kräver att köparen ställer godtagbar säkerhet för 

krediten. 
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