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Sammanfattning
En sakrättsligt giltig överlåtelse kräver ett utförande av ett sakrättsligt moment. De vanligaste 

sakrättsliga momenten är tradition, denuntiation samt registrering. Traditionsprincipen har 

betraktats blivit etablerad i svensk rätt genom HD:s dom i NJA 1925 s. 130. I rättsfallet har HD 

angett att det vid överlåtelse av lösöre krävs tradition, alternativt registrering av överlåtelsen enligt 

Lag (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva. I det fall 

tradition eller registrering saknar betydelse, till exempel vid överlåtelse av enkla fordringar, utgör 

denuntiation det sakrättsliga momentet. Denuntiation är även det sakrättsliga momentet för 

borgenärsskydd när den överlåtna egendomen finns hos tredje man. 

I både rättspraxis och doktrin har omtalats att det viktigaste för att åstadkomma ett sakrättsligt 

giltigt förvärv är, att överlåtaren blir avskuren sin rådighet över den överlåtna egendomen. Det råder

delade meningar om möjligheten att åstadkomma en sakrättsligt giltig överlåtelse av egendom 

mellan parter i bolagsförhållande. Problemet som uppstår i en sådan överlåtelse är hur man 

åstadkommer ett rådighetsavskärande för det bolag som bolagsmannen representerar. HovR har 

ansett att rådighetsavskärning blir omöjligt i de fall överlåtelse har skett till en person som är ensam

representant för bolaget.1 HD har dock uttalat att ”[d]en omständighet att ett bolag har överlämnat 

en pant till någon som har rätt att företräda bolaget hindrar inte att en sakrättsligt giltig 

pantsättning kan ha ägt rum. Åtminstone […] då den som tagit emot panten själv är den avsedde 

panthavaren […] och alltså inte tar emot panten i egenskap av företrädare för panthavaren...”.2 

Nial & Hemström har ansett att HD:s uttalande i domen bör kunna appliceras även vad gäller 

överlåtelse i handelsbolag.

Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag är till större delen dispositiv och gäller endast 

till den del bolagsmännen inte ingått avtal om annat. I 2 kap 20 § HBL anges att varje bolagsman 

solidariskt svarar för bolagets förpliktelser. Det innebär att en bolagsborgenär har rätt att, vid 

bolagets konkurs, antingen vända sig till bolaget eller direkt till en av bolagsmännen med sin 

fordran. Det innebär även att en bolagsman, till den del borgenären inte får betalt ur bolagets 

konkurs, måste betala med sin privata egendom. Det solidariska ansvaret kan inte åsidosättas genom

inbördes avtal mellan bolagsmännen utan är tvingande. Ett undantag från regeln om solidariskt 

ansvar genom inbördes avtal blir inte gällande mot tredje man.

Det solidariska ansvaret bör inte utgöra något hinder mot att en sakrättsligt giltig överlåtelse mellan 

1 RH 1985:6 och RH 1990:116.
2 NJA 2000 s. 88.
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handelsbolag och bolagsman sker, men det sakrättsliga skyddet får kanske inte samma betydelse 

som vid överlåtelse mellan parter som inte har ett bolagsförhållande. I och med att en 

bolagsborgenär har rätt att rikta sina krav direkt mot bolagsmannen och att bolagsmannen i en sådan

situation måste prestera, med avdrag för vad bolaget kan utge, innebär en indirekt begränsning i det 

sakrättsliga skyddet. Bolagsborgenären har kanske inte rätt att erhålla just den överlåtna 

egendomen, om den inte är behäftad med panträtt eller liknande, men han har likväl rätt att utfå 

betalning ur bolagsmannens privata egendom. 

Slutsatserna av utredningen av möjligheten till sakrättsligt giltiga överlåtelser mellan handelsbolag 

och bolagsman blir att det är av största vikt att överlåtarens förfoganderätt över den överlåtna 

egendomen avskärs. Det är med andra ord rådighetsavskärandet som är det centrala i en sådan 

transaktion. Utöver rådighetsavskärning är det av största vikt att en besittningsförändring sker. 

Egendom som överlåts till bolagsman, men som likväl efter överlåtelsen som före förvaras hos 

bolaget, blir inte sakrättsligt giltig gentemot bolagets borgenärer.

Vad gäller överlåtelser av andelar i handelsbolag denuntieras bolaget och samtycke krävs från 

samtliga, eller i vart fall en av de förvaltningsberättigade, bolagsmännen. För sakrättsligt skydd 

krävs endast denuntiation till bolaget, men för att förvärvaren ska kunna inträda som ny bolagsman 

och åtnjuta de rättigheter och skyldigheter som det medför krävs samtycke. 
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1 Inledning

1.1 Problembakgrund

En förvärvares möjligheter att erhålla skydd mot överlåtarens borgenärer är beroende av 

genomförandet av sakrättsliga moment. Det sakrättsliga momentet ska, enligt gällande uppfattning, 

innebära att överlåtaren förlorar rådigheten över egendomen. I vart fall skall någon form av 

publicitet förekomma, som visar att äganderätten har övergått till någon annan. Med 

rådighetsavskärning menas att överlåtaren inte längre kan förfoga över eller bruka egendomen i 

fråga.3

Den vanligaste metoden i svensk rätt för rådighetsavskärning vid överlåtelse av lösa saker, är 

tradition. Genom tradition av egendomen sker en besittningsförändring som visar att egendomen 

fått en ny ägare.4 Traditionen tjänar således som ett bevis för att överlåtarens rådighet har avskurits. 

I det fall förvärvaren av någon anledning tvingas lämna kvar egendomen hos överlåtaren kan 

sakrättsligt skydd uppnås genom en registrering av köpet enligt LKL.5

Vid överlåtelse av fast egendom krävs att man tar hänsyn till vissa formella krav för att överlåtelsen 

skall kunna fullgöras. De formella reglerna avseende själva köpet återfinns i 4 kap 1 § Jordabalken 

(1970:994). Utöver reglerna om köpeavtalet krävs att förvärvaren ansöker om lagfart för att 

sakrättsligt skydd skall uppstå.6 Ansökan om lagfart skall ske inom tre månader från 

förvärvshandlingen upprättats.7 Det sakrättsliga momentet vid förvärv av fast egendom uppfylls 

således genom registrering av lagfartsändring i inskrivningsmyndighetens register.8

För vissa typer av överlåtelse krävs denuntiation, vilket innebär att tredje man underrättas om att 

köpet har kommit till stånd. Denuntiation är vanligast då egendomen finns hos en tredje part, 

exempelvis vid pantsatt egendom som en utomstående ska köpa.9 Denuntiation gäller även vid 

förvärv av andel i handelsbolag. Förvärvaren av andelen erhåller sakrättsligt skydd genom att 

bolaget meddelas om överlåtelsen.10 För att den nya andelsägaren fullt ut skall bli ny bolagsman 

krävs dock samtliga bolagsmäns samtycke till överlåtelsen, om inget annat framgår av 

bolagsavtalet.11

3 Borgenärsskyddet, Myrdal, upplaga 1, 2002, s. 119 och s. 137.
4 Sakrättens grunder, Millqvist, upplaga 6, 2011, s. 39.
5 1§ LKL.
6 20 kap 1 § JB.
7 20 kap 2 § JB.
8 4 kap 24 § Utsökningsbalken (1981:774) – Fast egendom tillhör den som har lagfart på fastigheten, om inget annat 

framgår.
9 Borgenärsskydd och specialitet, Zackariasson, 2013, s. 105.
10 Handelsbolag och enkla bolag, Sandström, upplaga 7, 2013, s. 92.
11 2 kap 2 § HBL.
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Ett handelsbolag är en juridiskt person där bolagsmännen ansvarar solidariskt för bolagets 

åtaganden. En bolagsborgenär kan således få utdelning ur bolagsmannens konkurs i de fall bolagets 

medel inte räcker till.12 En bolagsmans privata borgenärer kan dock inte komma åt bolagets 

förmögenhet till utmätning för sin fordran.13 

I HBL saknas kapitalskyddsregler, vilket innebär att bolagsmännen fritt kan överföra bolagets 

tillgångar till sig själva.14 För att en bolagsman vid överlåtelse mellan honom och det handelsbolag 

han företräder, skall erhålla sakrättsligt skydd krävs enligt traditionsprincipen att överlåtaren blir 

avskuren sin rådighet över egendomen. Frågan är om detta ens kan anses vara möjligt med tanke på 

att bolagsmannen svarar solidariskt med sin egen förmögenhet för de skulder som handelsbolaget 

ådrar sig. Bolagets borgenärer kan själv välja om de vill rikta sitt anspråk till bolaget eller direkt till 

någon av bolagsmännen, som då svarar såsom för egen skuld.15 Genom denna solidariska 

ansvarsregel blir bolaget således aldrig helt avskuren från egendomen och vice versa. Finns det 

möjlighet att på annat sätt än genom tradition uppnå sakrättsligt skydd vid den ovan beskrivna typen

av överlåtelse? Hur uppnås sakrättsligt skydd vid överlåtelse av egendom mellan handelsbolag och 

bolagsman och överlåtelse av andel i handelsbolag till en ny bolagsman?

1.2 Problemformulering

Hur uppnås sakrättsligt skydd vid överlåtelse av andelar i handelsbolag samt överlåtelse av 

egendom mellan bolag och bolagsman i handelsbolag? Är sakrättsligt skydd överhuvudtaget möjligt

vid transaktioner mellan nämnda närstående subjekt?

1.3 Metod

För det första kan påpekas att underlaget för en utredning om vad som skulle krävas för att en 

överlåtelse mellan ett handelsbolag och en bolagsman ska bli sakrättsligt giltig, är mycket magert. I 

praxis finns mycket få rättsfall som behandlar frågan om närståendetransaktioner i 

bolagsförhållanden. Även i doktrin finns sparsamt med information och läget är mycket oklart. 

Jag har, i den mån det varit möjligt, använt mig av en traditionell juridisk metod. I och med att det i 

lagtext saknas regler om rättshandlingar mellan handelsbolag och bolagsmän har jag främst sökt 

information i doktrin och praxis. Tidigare publicerade uppsatser samt artiklar som rör ämnet har 

kommit till användning i utredningen. 

12 2 kap 20 § 2 st HBL.
13 Sandström, s. 79.
14 Handledning för solidariskt ansvar i Handelsbolag, Skatteverket, 2006, s. 33.
15 Sandström, s. 88.



10

I min analys har stor vikt lagts på resonemang som följer ur doktrin och praxis. Vid studerande av 

lagtext och förarbeten har jag gjort en ändamålsorienterad tolkning.

1.4 Syfte & Avgränsning

Syftet med uppsatsen är att utreda om det är möjligt att uppnå sakrättsligt skydd vid en överlåtelse 

mellan ett handelsbolag och en bolagsman. Jag kommer även att utreda hur dubbeldispositioner 

regleras och hur de olika förvärvarnas rättigheter ser ut i en sådan situation. Något om överlåtelser 

där ena parten behåller nyttjanderätten till den överlåtna egendomen kommer också att nämnas.

Uppsatsen kommer endast att utreda hur det sakrättsliga skyddet om möjligt kan uppnås. Jag 

kommer således inte, mer än vad som är nödvändigt för läsarens förståelse, att gå in på konkurs och 

utmätning. Jag kommer inte heller att gå in på de specialregler som gäller vid överlåtelse av skepp, 

fartyg och luftfartyg. Jag håller mig till en generell beskrivning av lösöre, lös egendom samt fast  

egendom. Anledningen till detta är att det skulle ta alldeles för lång tid att gå in på varje enskild 

egendomsöverlåtelse. Jag kommer i min analys att utgå ifrån att alla formella regler vad gäller 

handelsbolagsbildning, m.m. är uppfyllda.

1.5 Särskilda svårigheter

Särskilda problem som jag stött på rör dels utredningen om i vilken mån traditionsprincipen bör stå 

fast i sin helhet och dels om man kan göra vissa undantag när det kommer till överlåtelser mellan 

bolag och bolagsman. Jag har haft en del svårigheter att hitta relevanta rättsfall som behandlar 

ämnet men anser dock att jag funnit tillräckligt för att stödja en analys.

1.6 Disposition

Uppsatsens andra kapitel består av en utredning om det sakrättsliga skyddet, besittningsbegreppet, 

traditionsprincipen och övriga sakrättsliga moment. Kapitel tre fortsätter med en redogörelse över 

sakrättsligt moment vid olika typer av egendom. Fjärde kapitlet behandlar det sakrättsliga 

momentets verkan varefter femte kapitlet närmare beskriver hur rättsläget ser ut vad gäller 

bolagsbegreppet och handelsbolag. Sjätte kapitlet behandlar överlåtelser i närståenderelationer och i

det sjunde kapitlet förs min analys varpå följs kapitel åtta där jag redogör för mina slutsatser utifrån 

analysen.
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2 Sakrättsligt skydd
Sakrätten kännetecknas som hanteringen av en konflikt mellan tre personer angående samma 

egendom.16 Äganderätten övergår obligationsrättsligt genom avtal mellan de inblandade parterna.17 

En obligationsrättslig transaktion blir dock inte giltig gentemot en utomstående tredje man, utan 

gäller endast parterna emellan. För att transaktionen skall bli gällande mot tredje man krävs att den 

även är sakrättsligt giltig.18 Det krävs således ett sakrättsligt moment. De vanligaste formerna av 

sakrättsligt moment är tradition, denuntiation och registrering.19 I vissa fall kan avtalet ensamt ge 

sakrättsligt skydd, så är fallet vid exempelvis konsumentköp enligt konsumentköplagen samt vid 

köp av fastighet.20 Vilket sakrättsligt moment som krävs för att uppnå ett sakrättsligt skydd är 

beroende av den egendomstyp transaktionen gäller.

Sakrätten kan delas upp i två delar; borgenärsskyddet och omsättningsskyddet. Borgenärsskyddet 

innebär ett skydd för förvärvaren, mot överlåtarens borgenärer. Omsättningsskyddet beskriver det 

skydd som uppstår av att en förvärvare blir rätt ägare. För att uppnå ett fullt sakrättsligt skydd, dvs. 

både borgenärsskydd och omsättningsskydd, krävs att det sakrättsliga momentet är uppfyllt samt 

giltigt.21 

2.1 Borgenärsskyddet

Frågorna kring borgenärsskydd blir aktuell främst vid utmätning och konkurs.22 Borgenärsskyddet 

innebär en rätt för förvärvaren som hindrar att den förvärvade egendomen blir indragen i 

överlåtarens eventuella konkurs eller utmätning.

Det grundläggande för uppnående av borgenärsskydd är att överlåtarens rådighet över egendomen 

blir avskuren.23 Således krävs att ett sakrättsligt moment genomförs vid överlåtelsen och att 

överlåtaren inte längre kan förfoga över egendomen. Det sagda innebär att åstadkommandet av 

borgenärsskyddet är beroende av en uppoffring från överlåtarens sida samtidigt som överlåtelsen 

ska manifesteras för att bli synlig för tredje man.24

16 Rådighetsavskärarndet och förhindrandet av borgenärsbedrägliga transaktioner, Bergqvist & Engberg, 2007, s. 5.
17 Sakrätt avseende lös egendom, Håstad, upplaga 6, 2000, s. 118, Millqvist, s. 40.
18 Millqvist, s. 15, Håstad, s. 17.
19 Se nedan avsnitt 2.5 samt 2.7.
20 49 § konsumentköplagen, samt Fastighetsköp, Grauer, upplaga 20, 2012, s. 329.
21 Myrdal, s. 62.
22 Sakrättens fyra huvudfall, Zetterström, upplaga 3, 2012, s. 45.
23 Myrdal, s. 210.
24 Myrdal, s. 46.
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2.2 Något om omsättningsskyddet

Omsättningsskyddet innebär att förvärvaren blir skyddad mot senare, och ibland även tidigare, 

förvärvare av samma egendom. Omsättningsskyddet är ett sätt att skydda den effektiva marknaden 

genom att försäkra att överlåtelsen sker av rätt ägare.25 Den rätte ägaren kan således överlåta 

egendomen vidare utan att förvärvaren behöver oroa sig för att en tredje man kommer med anspråk 

om bättre rätt. En stor del av omsättningsskyddet innefattar möjligheten, samt begränsningar, i att 

göra godtrosförvärv. Godtrosförvärv innebär att en ny ägare kan ha rätt till egendom som han köpt, 

trots att överlåtaren var fel ägare.26 Här krävs att förvärvaren var i god tro angående överlåtarens rätt

att förfoga över egendomen.27 Ett viktigt undantag från godtrosförvärv är förvärv av stöldgods. 

Stöldgods kan inte godtrosförvärvas, utan den rätte ägarens äganderätt består oavsett förvärvarens 

goda eller onda tro.28

2.3 Besittningsbegreppet

Begreppet besittning betyder enligt svensk rätt att ett föremål befinner sig under någons kontroll.29 

Enligt Göransson kan besittning av lös sak vara dels omedelbar eller medelbar dels självständig 

eller osjälvständig.30

Att någon har osjälvständig besittning innebär att han/hon innehar saken utan att äga den. Vidare 

innebär osjälvständig besittning att innehavaren av egendomen inte har någon egen 

bestämmanderätt över egendomen. En osjälvständig besittare har i civilrättslig terminologi kallats 

besittningsbiträde.31 Innehavaren måste här följa de anvisningar som huvudmannen, den 

självständiga besittaren, anger.  En sådan besittning innebär att vad innehavaren företar med 

egendomen skall ses som om det vore företaget av huvudmannen själv.32 Det kan handla om 

exempelvis ett fullmaktsförhållande mellan två personer, där fullmaktshavaren har rätt att, med 

hänsyn till fullmaktsgivarens anvisningar, företa rättshandlingar i fullmaktsgivarens ställe. 

Med omedelbar besittning avses att någon fysiskt eller rättsligt har egendomen i sin besittning, 

medan medelbar besittning beskriver att någon annan innehar egendom för den medelbara 

besittarens räkning. En person som exempelvis fysiskt besitter nycklarna till en bil har omedelbar 

25 Millqvist, s. 14.
26 Millqvist, s. 58. Egen not: Med fel ägare menas en person som har egendomen i sin besittning, men som inte har 

rätt att förfoga över egendomen.
27 2§ 2st GFL.
28 Millqvist, s. 70,  4§ GFL – Äganderätten har dock en preskriptionstid på 10 år varefter godtrosförvärv genom hävd 

är möjlig.
29 Myrdal, s. 79.
30 Traditionsprincipen, Göransson, 1985. (Hans åsikt delas inte av alla utan är föga omstridd i doktrin).
31 Rutegård, a.a. s. 21
32 Rutegård, a.a. s. 21.



13

besittning av bilen. Den omedelbara besittningen är inte förbunden med äganderätt på något sätt 

utan även en person som stulit egendom kan inneha egendomen med omedelbar besittning.33 

Däremot måste den omedelbara besittningen kompletteras av en vilja att besitta från den 

omedelbara besittaren. Finns ingen sådan vilja övergår besittningen till medelbar.34 Innehavaren har 

i en ”medelbarhets-situation” den materiella rätten till egendomen men inte nödvändigtvis 

sakrättsligt skydd.35 Det handlar till exempel om att A, den medelbara besittaren, överlämnat 

egendom som pant till B, som då blir omedelbar besittare men för A:s räkning. Vidare har, vid 

medelbar besittning, den rätte ägaren (den medelbara besittaren) alltid rätt att återfå egendomen vid 

något tillfälle.36 

De ovan beskrivna begreppsparen står i det förhållandet till varandra att varje besittningsförhållande

innefattar en av varje från vardera begreppspar. Om A har osjälvständig besittning över egendom 

som tillhör B, har B den omedelbara besittningen i och med att A inte har någon rättslig kontroll 

över egendomen.37

Besittningsbegreppet innehåller en faktisk sida och en rättslig sida. Den faktiska sidan innebär att 

man kartlägger de faktiska omständigheterna för att kunna avgöra vem som innehar ”den 

omedelbara fysiska kontrollen” över egendomen.38 Den rättsliga sidan innebär dels att avgöra vilken

betydelse besittningsförhållandet har för den rättsliga prövning som ska genomföras och dels om de 

faktiska omständigheterna ska accepteras som besittning i den aktuella frågan.39

Enligt UB 4:18 gäller att den som besitter egendom presumeras vara dess ägare. Besittning av 

egendomen skapar en sorts legitimation för besittaren och utgör ett starkt rekvisit för det sakrättsliga

skyddet.40 I de fall egendom inte kan besittas har besittningsreglerna ingen betydelse, här är det 

istället denuntiation eller registrering som är det viktiga.41

Att besittning föreligger och vem som har besittning är inte alltid enkelt att utreda. Det blir ännu 

svårare när det handlar om juridiska personer, som inte själva kan besitta egendom utan att en fysisk

person (ställföreträdare) manifesterar besittningen.42

33 Rutegård, a.a. s. 25.
34 NJA 1926 s. 281.
35 Millqvist, s. 42.
36 Rutegård, a.a. s. 26.
37 Göransson, s. 469-492.
38 Millqvist, s. 41.
39 Millqvist, s. 41.
40 Millqvist, s. 39.
41 Millqvist, s. 39.
42 Sakrättsligt misstroende, Linda Säterö, 2000, s. 13.
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2.4 Rådighetsavskärning

För att uppnå borgenärsskydd krävs som tidigare nämnts att överlåtarens rådighet över egendomen 

blir avskuren så att han inte längre kan förfoga över egendomen.43 Det är överlåtarens 

rådighetsavskärande som är det centrala sakrättsliga momentet när det kommer till 

borgenärsskyddet.44

I NJA 1975 s. 638 har HD betonat vikten av rådighetsavskärning för att uppnå borgenärsskydd. 

Rättsfallet handlar om en säljare som förvarat en överlåten husvagn på sin fastighet. Anledningen 

angavs vara att köparen inte själv hade plats att förvara husvagnen samt att säljaren skulle utföra 

vissa reparationer på den köpta egendomen. Säljaren hade under tiden för förvaringen tillgång till 

husvagnen genom ett par nycklar. Köparen bedömdes inte ha erhållit skydd mot säljarens 

borgenärer eftersom att säljaren inte varit avskuren sin rådighet över egendomen, utan fritt kunnat 

förfoga över husvagnen för eget bruk. Det faktum att köparen registrerats som ny ägare i bilregistret

har inte ansetts räcka för att erhålla sakrättsligt skydd.

Även vid pant är det viktigt med rådighetsavskärning. Här krävs att pantsättaren är avskuren sin 

rådighet under hela panttiden för att borgenärsskydd skall anses uppnått.45 

2.5 Traditionsprincipen

Traditionsprincipen hänför sig ursprungligen till romersk rätt.46 Traditionsprincipen användes flitigt 

tills avtalsprincipen tog över under 1734 års lagstiftning, och återinfördes sedan under 1800-talet av

säkerhetsskäl.47 Kravet på tradition saknas i lagstiftningen när det gäller lösöre, men är sedan länge 

etablerad i praxis.48 

Innehållet i traditionsprincipen har i doktrin beskrivits som överlåtarens rådighetsavskärning,49 

förvärvarens erhållna rådighet över egendomen samt transaktionens synlighet för tredje man.50 Att 

det är just överlåtarens rådighetsavskärning som är det väsentliga momentet för traditionskravet har 

klargjorts av HD i rättspraxis.51 Någon tradition har överhuvudtaget inte skett ifall överlåtaren har 

samma eller liknande rådighet över egendomen som före överlåtelsen.52 

43 Myrdal, s. 137.
44 Myrdal, s. 119.
45 Zetterström, s. 78.
46 Håstad, s. 208.
47 Håstad, s. 208 f.
48 Myrdal, s. 34, Håstad, s. 220, Millqvist, s. 100.
49 Millqvist, s. 126.
50 Millqvist, Traditionsprincipen vid pantsättning av löpande skuldebrev genom deponering i sk öppet förvar i bank, 

JT 1996-97 s. 123
51 NJA 1996 s 52, NJA 1997 s 660 och NJA 1998 s 379.
52 Linda Säterö, a.a. s. 19.
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I NJA 1997 s. 660 har HD bekräftat traditionsprincipens betydelse för sakrättsligt skydd vid 

transaktioner som innefattar lös egendom. I fallet får man följa utredningen om ifall sakrättsligt 

skydd hade uppnåtts vid försäljning av en flytdocka. Företag A ägde flytdockan, som såldes till 

företag B. Flytdockan låg dock alltjämt kvar hos A efter överlåtelsen och tradition hade således inte 

skett. Frågan som uppstod var om B kunde anses ha erhållit skydd mot As borgenärer i dennes 

konkurs. HD kom fram till att borgenärsskydd inte förelåg på grund av att tradition inte hade skett. I

rättsfallet har HD angett att ”traditionsprincipen får anses vara så förankrad i svensk rätt att det 

knappast kan komma i fråga att helt eller delvis överge principen utan stöd av lag.”53

2.5.1 Traditionsprincipen vid närståenderelationer

I rättsfallen NJA 2007 s. 413 och NJA 2008 s. 684 har HD, trots kommentaren till ovan redovisade 

rättsfall, godkänt rättsligt rådighetsavskärande istället för fysiskt. HD s resonemang i NJA 2007 s. 

413 bygger, enligt Millqvist, på tanken om att bolag med samma företrädare borde kunna 

rättshandla med varandra. Redan att samma fysiska person företräder båda bolagen medför inte att 

säljarföretaget har rätt att fortsätta förfoga över egendomen efter försäljningen. En giltig 

rådighetsavskärning borde alltså kunna uppnås även mellan närstående.54 Men begreppet närstående

menas i uppsatsen någon som har intresse i överlåtarens ekonomiska situation, exempelvis en 

bolagsman.

NJA 2007 s. 413: Ett aktiebolag hade överlåtit ett antal fordon till ett annat aktiebolag. Båda aktiebolagen hade 

samma företrädare och frågan som behandlades var om köparföretaget kunde anses ha sakrättsligt skydd genom 

tradition trots närståenderelation till säljaren. HD angav i sin argumentation att det vid en ”normal” överlåtelse 

räcker med tradition. Fordonen hade levererats till köparföretaget och förvarades i en av det företaget ägd 

byggnad. I sitt beslut kom HD fram till att tradition räckte även i det beskrivna fallet på grund av att säljarföretaget 

ansågs ha mist sin rådighet över fordonen. Det faktum att båda företagen hade samma företrädare ansågs inte 

innebära att säljarföretaget automatiskt även i fortsättningen hade möjlighet att förfoga över egendomen. 

Köparföretaget fick således sakrättsligt skydd i säljarföretagets konkurs.

I det senare rättsfallet från 2008 har ett leasingbolag ansetts vara sakrättsligt skyddad i sitt förvärv. 

Tradition ansågs ha skett på ett giltigt sätt, trots att egendomen strax efter köpet återlämnades till 

säljaren genom reklamation. Säljaren blev således genom den första traditionen rättsligt avskuren 

sin rådighet och det senare återförandet påverkade inte köparens erhållna separationsrätt.55

Det argumentet som tyngst talar för traditionsprincipen är att risken för borgenärsbedrägerier 

53 NJA 1997 s. 660 – ref s. 666.
54 Millqvist, s. 133.
55 Millqvist, s. 130.
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minskar i och med tradition. Överlåtaren förlorar således sin möjlighet att förfoga över 

egendomen.56 

2.5.2 Krav för giltig tradition

För att tradition ska anses vara uppfyllt krävs att besittningsförändringen inte endast är tillfällig.57 I 

22 § Lag (1936:81) om skuldebrev kan man utläsa en bestämmelse som säger att sakrättsligt skydd 

vid överlåtelse av löpande skuldebrev kräver att egendomen traderas genom att övergå i 

förvärvarens besittning. I doktrin har dock framkommit att det borde räcka med en 

rådighetsavskärning för överlåtaren, för att uppnå en sakrättsligt giltig tradition.58 HD har även i 

praxis bekräftat att det vid överlåtelser räcker med överlåtarens rådighetsavskärning.59

För att uppnå en rättsligt relevant tradition krävs att förvärvaren erhåller besittning av egendomen 

senast dagen efter att ett konkursbeslut meddelats i Post och inrikes tidningar.60 Trots att tradition 

skett på ett sakrättsligt giltigt sätt kan egendomen återkrävas genom återvinning. Återvinning 

innebär att en konkursförvaltare kräver egendomen åter för att tillgodogöra sig medel för utdelning 

till konkursborgenärerna.61

2.5.3 Undantag för traditionsprincipen

Vid överlåtelse mellan näringsidkare och konsument är kravet på tradition undantaget. 

Konsumenten erhåller sakrättsligt skydd redan genom köpeavtalet, om varan är individuellt bestämd

samt går att identifiera som konsumentens.62

Ett annat undantag från traditionsprincipen är traditio brevu manu (korthandstradition). Här handlar 

det om överlåtelse av egendom som redan finns hos förvärvaren. Det kan exempelvis handla om ett 

köp av en tidigare hyrd eller lånad sak. Egendomen befinner sig redan i förvärvarens besittning och 

sakrättsligt skydd inträder således direkt genom köpeavtalet eftersom tradition redan ligger för 

handen.63 

2.6 Kort om avtalsprincipen

Vid köp av individuellt bestämd egendom har förvärvaren, i många olika rättsordningar, redan 

56 Zetterström, s. 77.
57 Svensk sakrätt 1, Lös egendom, Undén, 1995, s. 133.
58 Millqvist, s. 104, Håstad, s. 209, Myrdal, s. 84.
59 NJA 1998 s. 379 – HD har erkänt fullt sakrättsligt skydd eftersom överlåtarens rådighet avskurits.
60 3 kap 2 § KonkL.
61 Zetterström, s.74.
62 49§ KKL genom Zetterström, s. 74 not 1.
63 SOU 1974:55 s. 232, samt Håstad, s. 221. 
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genom avtalet ett sakrättsligt skydd (separationsrätt).64 Så var fallet även i Sverige under en period. 

Numera krävs att köpet antingen registreras enligt LKL eller att överlåtaren blir avskuren sin 

rådighet genom tradition eller denuntiation.65 

När det kommer till konsumentköp är det avtalsprincipen som nyttjas även i svensk rätt, enligt 49 § 

KKL. Om varan inte är individuellt bestämd krävs dock att den märks, avskiljs eller att det på annat 

sätt klart framgår att varan tillhör konsumenten.66

2.7 Andra typer av sakrättsligt moment

2.7.1 Denuntiation

Denuntiation innebär en underrättelse till tredje man om överlåtelse av egendom som denne har i 

sin besittning. Denuntiation gäller såväl besittningsbar egendom som egendom som inte kan 

besittas. När egendom på grund av sin beskaffenhet inte kan besittas, fyller tradition ingen funktion.

Traditionskravet byts i en sådan situation ut mot denuntiation. En överlåtelse av exempelvis en 

fordran eller rättighet blir inte sakrättsligt giltig om inte gäldenären har blivit underrättad.67 

Överlåtaren har ansvaret att meddela innehavaren av en rättighet eller fordran att denna är överlåten

till en annan person. Förvärvaren av ett enkelt skuldebrev har samma rätt gentemot tredje man, 

gäldenären, som överlåtaren hade.68 När denuntiation angående överlåtelsen skett kan gäldenären 

inte längre med befriande verkan betala till överlåtaren.69 

Reglerna om denuntiation som återfinns i skuldebrevslagen, gäller även i de fall någon köper lös 

egendom och egendomen innehas av annan än överlåtaren. I en sådan situation erhåller förvärvaren 

inte sakrättsligt skydd förrän innehavaren har blivit underrättad om överlåtelsen. Har tredje man, 

som innehar egendomen, blivit underrättad om överlåtelsen kan han inte längre lämna ut 

egendomen till den tidigare ägaren utan att riskera att bli skadeståndsskyldig gentemot 

förvärvaren.70 En denuntiation av ovan beskrivna slag regleras genom analog tillämpning av 31 § 

skuldebrevslagen.71 

Även vid denuntiation, likt tradition, krävs att överlåtaren är avskuren rådigheten över den sålda 

egendomen. Det krävs således att innehavaren (tredje man) denuntieras samt att egendomen hålls 

64 Håstad, s. 207.
65 Håstad, s. 207 samt avsnitt 3.5 – Traditionsprincipen.
66 Zetterström, s. 75 se tabell.
67 31 § SkbrL.
68 27 § SkbrL.
69 29 § SkbrL - undantag gäller om gäldenären inte blivit underrättad om överlåtelsen.
70 Zetterström, s. 75 not 7.
71 Zetterström, s. 81.
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avskuren från överlåtaren.72  

I NJA 1949 s.164 anges att rådighetsavskärning är en viktig del i att erhålla borgenärsskydd även 

vid denuntiation. I rättsfallet utreds en situation där A äger en motorbåt vilken han säljer till B. B i 

sin tur säljer motorbåten till C, men båten förvaras hela tiden hos A. C underrättar A om 

försäljningen och anger samtidigt att B fortfarande har rätt att förfoga över båten. Utmätning sker 

hos B och båten tas i anspråk för Bs skulder. HD har angett att C inte har erhållit skydd mot Bs 

borgenärer i och med att B aldrig förlorat rådigheten över båten. För att vara giltig krävs att 

denuntiation till innehavaren (tredje man) är tydlig och ovillkorlig.73

2.7.2 Registrering – allmänt om registrering

I de fall tradition av varan inte kan ske är registrering ett alternativ. En vanlig situation som 

uppmanar till registrering är överlåtelse av kontoförda värdepapper. Ett exempel är panträtt i 

fastighet; här stannar egendomen kvar i överlåtarens besittning men förvärvaren äger fordringen, 

dvs. rätten att få betalt. I en sådan situation traderas det fysiska pantbrevet (om sådant finns), som är

ett bevis på panträttens registrering. Pantbrevet måste vara kvar i panthavarens besittning under hela

panttiden.74 Finns inget fysisk pantbrev sker istället en registrering i pantbrevsregistret.75

Registrering kan även ske när det gäller lösöre ifall egendomen ska lämnas kvar hos säljaren. 

Överlåtelse av lösöre registreras enligt LKL. LKL infördes 1845 och har som syfte att motverka 

borgenärsbedrägerier.76 Registreringen leder endast till borgenärsskydd, alltså inte till fullständigt 

sakrättsligt skydd vilket innefattar även omsättningsskydd.77 LKL möjliggör således skydd vid 

överlåtelser av lösöre utan att tradition skett. Det krävs dock att egendomen är individuellt 

bestämd.78 En överlåtelse är registrerad enligt LKL om den publicerats i Post- och Inrikes tidningar 

samt registrerats hos kronofogdemyndigheten.79

Registrering enligt LKL är dock inte möjligt då egendomen befinner sig hos tredje man utan här är 

det denuntiation som är det sakrättsliga momentet.80

2.7.3 Registrering av finansiella instrument

Finansiella instrument beskrivs enligt 1: kap 4 § 1 p. lagen om värdepappersmarknaden (2007:528), 

72 Håstad, s. 231.
73 Zetterström, s. 82.
74 Panträtt i fast egendom, Jensen, upplaga 9, s. 64.
75 6 kap 1 § JB med hänvisning till Lag (1994:448) om pantbrevsregister (om datapantbrev).
76 Håstad, s. 216 ff.
77 Myrdal, s. 70.
78 Håstad, s. 218.
79 1 § LKL.
80 Se avsnitt 3.7.1 ovan.
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LVM, som ”överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella 

derivatainstrument”. Till de finansiella instrumenten räknas bland annat aktier, obligationer och 

andra delägarrätter som är föremål för handel på finansmarknader.81 På grund av att de olika 

finansiella instrumenten vanligtvis inte förekommer i pappersform kan de inte traderas enligt 

traditionsprincipen. Det krävs således ett annat sakrättsligt moment. Det sakrättsliga momentet 

utgörs av en anmälan om registrering i enlighet med Lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella

instrument.82 

I 6 kap LKF beskrivs de rättsverkningar som registrering i avstämningsregistret medför. Av 6 kap 1 

§ framgår att det är den antecknade ägaren som har rätt att förfoga över det finansiella instrumentet..

I 6 kap 2 § kan vidare utläsas att det är just anmälan om registrering som är det sakrättsliga 

momentet.

2.8 Tvesala – dubbeldispositioner

Tvesala, eller dubbeldisposition, innebär att innehavaren A säljer samma individuellt bestämda 

egendom till både B och C. I en sådan situation är utgångspunkten att den förste förvärvaren har 

bättre rätt än den senare, om inga invändningar finns.83 En sådan invändning kan vara exempelvis 

godtrosförvärv enligt godtrosförvärvslagen (1986:796).

Vid dubbelöverlåtelse av lösöre blir godtrosförvärvslagen (GFL) tillämplig. Att GFL blir tillämplig 

kan verka märkligt eftersom det anges i 2 § 1 st att överlåtaren varken ska ha varit ägare eller ha 

behörighet till överlåtelsen. Anledningen att godtrosförvärvslagen tillämpas i en sådan situation är 

att lagstiftaren ansett att innehavaren, vid det tillfället han säljer egendom första gången, inte längre 

kan anses vara rätt ägare.84

Vid dubbelöverlåtelse av fast egendom gäller att den köpare som först söker lagfart på fastigheten 

anses vara rätt ägare, om denne var i god tro vid överlåtelsen.85 Förvärvaren anses vara i god tro om

överlåtaren hade lagfart på fastigheten vid överlåtelsen och förvärvaren inte anade att överlåtaren 

var obehörig i sitt agerande.86 Motsvarande gäller i situationer där denuntiation och registrering 

utgör det sakrättsliga momentet.

I en tvesala-situation där GFL är tillämplig är besittningsförändringen av stor betydelse. Om A sålt 

81 Millqvist, s. 81.
82 6 kap 2 § LKF.
83 Håstad, s. 84, Egen notering: Invändning kan finnas i form av exempelvis godtrosförvärv enligt GFL.
84 Millqvist, s. 62. Egen not: Överlåtaren blir i och med överlåtelsen fel ägare eftersom äganderätten övergår till 

förvärvaren. Detta medför att överlåtaren inte längre har rätt att förfoga över egendomen genom att avyttra den igen
till en annan person.

85 17 kap 1-2 §§ JB.
86 18 kap 1 § JB.



20

samma egendom till först B och sedan C, blir C rätt ägare om egendomen kommer i hans besittning

och han är i god tro angående köpet.87 

2.8.1 Tvesala – finansiella instrument

Angående godtrosförvärv av finansiella instrument finns reglerna i 6 kap LKF. Godtroskravet vid 

dubbelöverlåtelse av finansiella instrument är lågt ställt. Har förvärvaren iakttagit skälig aktsamhet 

samt inte haft misstanke om överlåtarens bristfällighet, föreligger god tro.88 Vid dubbelöverlåtelse 

gäller att den blir ägare som först anmäler registrering i avstämningsregistret.89 Den senare 

överlåtelsen har endast företräde om förvärvaren var i god tro vid anmälan.90 Överlåtelse från någon

som inte var rätt ägare men som var registrerad som ägare i avstämningsregistret gäller som 

godtrosförvärv, om förvärvaren var i god tro.91

2.8.2 God tro

För att det ska vara möjligt att göra ett godtrosförvärv krävs att förvärvaren är i god tro. Bedömning

av om god tro föreligger görs med hänsyn till omständigheterna kring köpet. I 2 § 2 st GFL anges 

att en köpare skall anses vara i god tro om det kan göras sannolikt att han inte borde ha fattat 

misstankar om säljarens rätt att förfoga över egendomen. Av lagen kan man utläsa att köparen bör 

ha en normal uppfattningsförmåga och att han även ska kunna uppfatta eventuella fel kring 

överlåtelsen om något verkar konstigt.92 

I förarbetena till godtrosförvärvslagen sägs att utredning angående god tro skall göras i två led.93 

Det första steget i utredningen är att beskriva de faktiska omständigheterna kring överlåtelsen.94 I 

förarbetens till GFL anges att ”en förvärvare iakttar en rimlig grad av aktsamhet beträffande 

överlåtarens rätt att förfoga över egendomen”.95 Det andra steget består i att förvärvaren visar att 

han fullgjort de krav på aktsamhet som krävs för att vara i god tro. Här görs en rättslig bedömning 

utifrån de faktiska omständigheterna. Aktsamhetskravet anpassas efter egendomens beskaffenhet 

och det krävs således extra försiktighet vid förvärv av känslig egendom, exempelvis egendom som 

ofta säljs på kredit.96

87 Millqvist, s. 62.
88 Millqvist, s. 82.
89 6 kap 3 § LKF.
90 6 kap 3 § 2 st LKF.
91 6 kap 4 § LKF samt Millqvist, s. 81.
92 Millqvist, s. 64.
93 Prop. 1985/86:123 s. 21.
94 Millqvist, s. 64.
95 Prop. 1985/86:123, s. 21.
96 Prop. 1985/86:123 s. 21 ff.
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Kravet på aktsamhet har i vardaglig reguljärhandel ansetts överflödig. I NJA 2009 s. 889 har HD 

angett att en privatperson inte har någon speciell undersökningsplikt i en sådan situation, om det 

inte finns någon särskild anledning.

2.8.3 Kort om vederlagsprincipen

Vederlagsprincipen innebär en lösenrätt för den rätte ägaren då egendom genom godtrosförvärv 

övergått till någon annan.97 Lösenrätten ger en rätt att återfå egendomen mot vederlag.98 Vederlaget 

ska motsvarar det belopp som godtrosförvärvaren betalat för egendomen.99 

Vederlagsprincipen i GFL har ingen verkan i de situationer där det handlar om stöldgods. Här gäller 

istället reglerna om vindikationsrätt där den rätte ägaren har rätt att återfå stulen egendom utan 

lösen.100

Vid godtrosförvärv av papperslösa löpande skuldebrev finns ingen lösenrätt för den tidigare 

ägaren.101 Däremot hävdar Millqvist att sådan lösenrätt kan vara tänkbar i fråga om aktier genom en 

analog tillämpning av 4 § SkbrL.102

97 5 § GFL.
98 Håstad, s. 85.
99 6 § GFL.
100 3 § GFL – här anges de typer av brott som bäddar för vindikationsrätten. Jag kommer inte att gå in närmare på 

dessa då det hamnar utanför uppsatsens syfte.
101 Håstad, s. 77.
102 Millqvist, s. 82.
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3 Sakrättsligt skydd vid olika typer av egendom

3.1 Fast egendom

Utgångspunkten vid fastighetsköp är att köparen uppnår sakrättsligt skydd redan genom 

köpeavtalet.103 Har säljaren fortfarande lagfart på egendomen faller det på köparen att bevisa att han

är rätt ägare. Lagfarten har endast en presumtiv funktion.104 Anledningen till att köpeavtalet utgör 

det sakrättsliga momentet är dels att fast egendom rent praktiskt inte kan traderas och dels att en 

överlåtelse av fast egendom kräver iakttagelse av vissa formkrav som återfinns i 4 kap JB. 

Formkraven ger ett visst skydd mot borgenärsbedrägerier.105

Vid pantsättning av fast egendom är panthavaren skyddad i sin panträtt gentemot varje ny ägare om 

han var i god tro vid pantupplåtelsen.106 Panthavarens rätt är gällande även i fråga om 

dubbelöverlåtelser. Om A äger en fastighet som han först överlåter till B och sedan pantsätter hos C,

gäller C:s panträtt gentemot B om C var i god tro vid pantupplåtelsen. C anses vara i god tro om han

förlitat sig på ett gravationsbevis som är mindre än 1 månad gammalt.107 

I UB 4:24 anges att köparen av fast egendom blir skyddad mot säljarens utmätningsborgenärer 

genom köpeavtalet.108 När det kommer till konkurs finns de centrala reglerna i 3 kap konkurslagen 

(1987:672). Gäldenären blir berövad rådigheten över egendom som hör till konkursboet, så snart 

konkursen är fastställd.109 Gäldenären kan således inte med bindande verkan sälja eller förfoga över 

egendom sedan konkursen utbrutit. Köparen uppnår här sakrättsligt skydd om förvärvet skett senast 

en dag efter att konkursen kungjorts i Post- och Inrikes tidningar.110 Giltigheten av det sakrättsliga 

skyddet i en konkurs-situation är beroende av köparens goda tro.111

3.2 Lös egendom

För att uppnå sakrättsligt skydd vid överlåtelse av lös egendom krävs tradition, denuntiation eller 

registrering. Tradition är alltid utgångspunkten och denuntiation blir fallet om egendomen befinner 

sig hos tredje man. Löpande skuldebrev traderas för att uppnå sakrättsligt skydd emedan enkla 

skuldebrev och andra enkla fordringar kräver denuntiation. Kravet på denuntiation är motiverat av 

103 Grauer, s. 329.
104 Grauer, s. 330.
105 Grauer, s. 44 med hänvisning till prop. 1970:20 del B 1 s. 122.
106 6 kap 7 § JB – denna regel gäller även vid dubbelöverlåtelse.
107 6 kap 7 § 3 st JB.
108 Jensen, s. 121 – Jensen anger att en förutsättning för borgenärsskydd är att köpekontraktet upprättats före 

utmätningsbeslutet.
109 3 kap 1 § KonkL.
110 3 kap 2 § KonkL.
111 Jensen, s. 122.
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att rättigheten som följer av en enkel fordring är kopplad till personen, till skillnad från löpande 

fordringar där rättigheten är kopplad till innehavet av ett skuldebrev. Tradition blir således overkbar 

vid enkla skuldebrev i och med att besittningen av själva brevet inte medför någon rättighet.112 

För en situation där överlåtaren ska behålla nyttjanderätt i överlåten egendom har det i praxis 

fastställts att publicitet inte är tillräckligt för att uppnå sakrättsligt skydd.113 Som tidigare nämnt har 

HD i NJA 1949 s. 164 ansett att ett villkor om fortsatt nyttjanderätt för överlåtaren vid underrättelse 

till tredje man förhindrar uppkomsten av ett sakrättsligt giltigt förvärv.

3.3 Lösöre

När det gäller lösa saker i allmänhet skyddas köparen först när han tar saken i sin besittning genom 

tradition eller registrerar förvärvet enligt LKL. För överlåtelse av lösöre som befinner sig i tredje 

mans besittning krävs denuntiation för att sakrättsligt skydd skall uppnås.114

3.4 Finansiella instrument

Vid överlåtelse av finansiella instrument gäller registrering enligt LKF som sakrättsligt moment. Så 

är fallet för alla papperslösa finansiella instrument.115 Istället för tradition lämnas en anmälan om 

registrering till en central värdepappersförvarare eller ett kontoförande institut och 

borgenärsskyddet uppkommer så fort en anmälan om registrering skett.116

112 Zetterström, tabell s. 87.
113 Insolvensrättsligt forum, 2007, s. 137 samt s. 144.
114 Ett undantag är 49 § KKL.
115 Millqvist, s.  122 – tabell.
116 5 kap 1 § och 6 kap 2 § LKF.
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4 Det sakrättsliga momentets verkan

4.1 Separationsrätt

Borgenärsskyddet vid överlåtelse består till viss del av att förvärvaren har separationsrätt i 

överlåtarens konkurs. Separationsrätten innebär att förvärvaren har rätt att få ut en specifik egendom

ur konkursen, istället för att endast erhålla ett anspråk på köpeskillingen.117 Ett sådant 

separationsskydd kan erhållas genom registrering av köpet enligt LKL.

En utgångspunkt för separationsrätten är att egendomen är individualiserad samt går att identifiera 

hos innehavaren.118 Separationsrätt kan bli aktuellt till exempel då en vara tillhörande en person 

befinner sig hos säljaren eller hos tredje man. Om föremålet inte kan individualiseras eller 

identifieras ur konkursgäldenärens egen egendom bortfaller vanligtvis separationsrätten.119 

4.1.1 Surrogation

Om den ursprungliga egendomen inte finns i behåll finns möjlighet till separationsrätt för ett 

surrogat (surrogation). Surrogation innebär att ägaren har rätt att separera det som har trätt i 

egendomens ställe. Ett exempel är att egendom förstörs i samband med brand och att ägaren då har 

rätt att utfå försäkringspengar som träder i egendomens ställe.120 I en sådan situation krävs att 

surrogatet går att identifiera och att det inte är sammanblandat med gäldenärens egen egendom av 

samma sort.121 För att surrogation ska vara möjlig får äganderätten inte ha övergått till 

konkursgäldenären. Det krävs således att den ursprungliga egendomen lämnats till gäldenären med 

intention att ta den tillbaka, exempelvis för reparation eller förvaring. Ett exempel kan vara att 

egendomen blivit förstörd och försäkringspengar trätt i dess ställe, ägaren har då rätt till separation 

av försäkringspengarna (surrogatet).122 

Även i en situation där gäldenären obehörigen avyttrat någon annans egendom har den rätte ägaren 

rätt till surrogatet, dvs. pengarna som flutit in vid försäljningen.123 Rätten till surrogation är 

beroende av om medel för avyttring av den ursprungliga egendomen influtit före eller efter 

konkursutbrottet. Har medel influtit före konkursutbrottet går separationsrätten vanligen förlorad på 

grund av att pengarna exempelvis har sammanblandats med gäldenärens egna.124 Enligt Zetterström 

117 Håstad, s. 97.
118 Håstad, s. 152, Zetterström, s. 48.
119 Zetterström, s. 48.
120 Zetterström, s. 53.
121 Zetterström, s. 53.
122 Zetterström, s. 53.
123 7 kap 23 § 2 st KonkL, Håstad, s. 165.
124 Håstad, s. 165.
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gäller däremot att separationsrätt till surrogatet kan föreligga om gäldenären hållit pengarna 

avskilda från sina egna i enlighet med de regler som redovisningslagen (1944:181) ställer upp.125 Ett

viktigt krav vid surrogation är att egendomen kan ”följas” i varje led, så kallade okomplicerade 

utbyten, samt att det går att specificera egendomen i varje steg. Det krävs således att 

specialitetsprincipen är fullgjort och att separationsrätt finns i varje led.126

4.1.2 Specialitetsprincipen

Specialitetsprincipen innebär att ett krav, för att kunna ge upphov till separationsrätt, riktar sig mot 

ett individuellt bestämd föremål. Föremålet måste även kunna identifieras hos gäldenären och får 

således inte ha bytts ut eller sammanblandats med gäldenärens egna egendom av samma sort.127 Om

föremålet inte går att identifiera bortfaller separationsrätten. Specialitetsprincipen kräver alltså, för 

att uppnå separationsrätt, att egendom som riskerar att sammanblandas med gäldenärens egendom 

av samma sort måste märkas eller förvaras avskilt.128

125 Zetterström, s. 53 not 8.
126 Zetterström, s. 54.
127 Håstad, s. 152, Zetterström, s. 48.
128 Håstad, s.164.
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5 Bolagsbegreppet
Ett personbolagsförhållande uppstår vanligtvis genom att två eller flera personer ingår avtal om att 

starta näringsverksamhet.129 Begreppet bolag finns inte definierat i lag, utan är ett begrepp som 

vuxit fram i doktrin. För att ett bolag ska komma till stånd har i doktrin vidare framarbetats tre krav 

som skall vara uppfyllda130:

1.  Avtal: För att bolagsreglerna skall kunna tillämpas krävs initiativtagande i form av ett avtal 

mellan delägarna. Detta avtal uttrycker delägarnas vilja för bolagets existens.

2. Bolagsändamål: det ska finnas ett bolagssyfte, ett ändamål, som är gemensamt för 

delägarna. Detta ändamål kan sägas vara uppdelat i två delar. Den ena delen innefattar själva

ändamålet medan den andra delen beskriver den verksamhet delägarna avser bedriva för att 

nå målet.131 

3. Verka för ändamålet: Bolagsmännen ska gemensamt verka för det ändamål de har avtalat 

om.

5.1 Handelsbolag

För att ett handelsbolag ska komma till stånd krävs enligt 1 kap 1 § HBL att minst två personer 

ingår avtal om att utöva näringsverksamhet. Utöver själva avtalet mellan bolagsmännen krävs enligt

samma lagrum att handelsbolaget registreras i handelsbolagsregistret. Genom registreringen blir 

handelsbolaget ett rättssubjekt.132 Införandet i handelsregistret innebär en tydlig gräns gentemot det 

enkla bolaget, som inte kräver någon registrering och således inte heller är något rättssubjekt.133 En 

juridisk person (handelsbolaget) måste företrädas av en fysisk person för att kunna företa 

rättshandlingar.134 I egenskap av juridisk person äger handelsbolaget sina tillgångar. Egendomen blir

juridiskt skild från bolagsmans privata tillgångar.135

Det framgår av 2 kap 1 § HBL att reglerna i 2 kap till stor del är dispositiva. Huvudregeln för 

avtalet är således avtalsfrihet, vilket innebär att bolagsmännen internt kan bestämma vilka 

rättigheter samt skyldigheter varje bolagsman ska ha.136 Bolagsmännen kan alltså själva bestämma 

129 1 kap 1 och 3 §§ HBL samt Handelsbolag och enkla bolag, Nial & Hemström, upplaga 4, s. 42.
130 Prop 1979/80:143 s. 35.
131 Nial & Hemström, s. 43.
132 Sandström, s.65.
133 Sandström, s. 34.
134 Studier över begreppet juridisk person i romersk och modern rätt, Olivecrona, 1928, s. 43.
135 Nial & Hemström, s. 206.
136 Handledning för solidariskt ansvar i handelsbolag, Skatteverket, 2006, s. 19.
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hur bolagets organisation, fördelning av vinst, inbördes ansvarsfördelning, etc. ska se ut.137 Från 

huvudregeln finns dock ett viktigt undantag i 2 kap 5 § HBL som innebär att en bolagsman, som 

inte är kommanditdelägare, inte får avtala bort sin kontrollrätt. Det finns inga regler om att ett 

handelsbolag ska innehålla någon egen förmögenhet. Delägarna kan dock komma överens om att 

skjuta in förmögenhet i bolaget, så kallad insats.138

För att bolaget ska bli bundet av en rättshandling som företas av en bolagsman krävs att 

bolagsmannen har rätt att teckna bolagets firma.139 Varje bolagsman har en strikt lojalitetsplikt 

gentemot bolaget, vilket innebär att en bolagsman inte får agera utifrån sina egna intressen.140

Åtgärder som är främmande för bolagets ändamål kräver samtliga bolagsmäns samtycke.141 En 

ändring av bolagsavtalet är ett exempel på en sådan åtgärd som kräver samtliga bolagsmäns 

samtycke.142 Även inträde av ny bolagsman kräver samtliga bolagsmäns samtycke, enligt 2 kap 2 §  

HBL. En ny bolagsman svarar både för nya förbindelser som uppstår efter hans inträde, men även 

för de bolagsförbindelser som uppstod innan dess.143 Anledningen till den nye bolagsmans 

likvärdiga ansvar är för att alla bolagsmän skall svara jämlikt för bolagets åtaganden.144 En 

bolagsman som träder ur bolaget har dock motsatsvis inget ansvar för förpliktelser som uppstår efter

hans utträde, under förutsättning att bolagets medkontrahent känt till hans utträde.145

5.1.1 Bolagsmännens solidariska ansvar

I 2 kap 20 § HBL anges att varje bolagsman solidariskt svarar för bolagets förpliktelser. Det 

solidariska ansvaret innebär att en borgenär kan välja att göra sitt anspråk gällande antingen mot 

bolaget eller direkt till en bolagsman. Bolagsmannen kan i en sådan situation, om han tvingas infria 

fordringen, göra gällande krav mot bolaget. Om bolaget i en sådan situation inte kan ersätta 

bolagsmannen har han möjlighet att framtvinga bolagets upplösning.146 

Anledningen till bolagsmännens solidariska ansvar är att det i handelsbolagslagen saknas 

kapitalskyddsregler samt att bolagsmännen utan hinder fritt kan förfoga över bolagets egendom.147 

Syftet med det solidariska ansvaret är att kompensera för bristen på kapitalskyddsregler i 

137 Sandström, 2013, s. 67
138 Sandström, s. 72.
139 Handledning för solidariskt ansvar i handelsbolag, Skatteverket, 2006, s. 25.
140 Sandström, s. 69.
141 2 kap 3 § HBL.
142 Sandström, s. 79.
143 2 kap 22 § HBL.
144 Sandström, s. 89.
145 Handledning för solidariskt ansvar i handelsbolag, Skatteverket, 2006, s. 38.
146 Hemström & Giertz, s. 55.
147 Handledning för solidariskt ansvar i handelsbolag, Skatteverket, 2006, s. 33.
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handelsbolagsförhållanden och att överlåtelse av egendom mellan handelsbolag och bolagsmän inte 

ska kunna inkräkta på bolagsborgenärernas rätt att få betalt för sina fordringar.148 

Handelsbolagslagen innehåller inte heller några regler kring bolagsmännens sakrättsliga skydd.149 

5.1.2 Borgenärernas rättigheter

Om bolaget blir försatt i konkurs kan borgenärerna, enligt 2 kap 23 § HBL, göra gällande sina 

fordringar direkt mot bolagsmännen. Fordringarna behöver inte vara förfallna till betalning för att 

infordras.150 

I händelse av att en bolagsman blir försatt i konkurs är situationen något mer komplicerad. I 2 kap 

20 § 2 st HBL anges en begränsning av vad en bolagsborgenär kan få ut i en bolagsmans konkurs. 

Begränsningen innebär att bolagsborgenären kan utfå betalning ur bolagsmannens konkurs endast 

för den del av fordringen som bolaget inte kan täcka. Regeln gäller även i det fall bolaget och 

bolagsmannen går i konkurs samtidigt.151 

En enskild bolagsmans fordringsägare kan inte komma åt egendom som har tillförts bolaget med 

äganderätt. För att bolaget ska anses ha mottagit egendom med äganderätt krävs enligt allmänna 

sakrättsliga regler att tradition av egendomen har skett.152

5.2 Något om kommanditbolag

Ett kommanditbolag uppstår när delägarna i ett handelsbolag ingår avtal om att en eller flera 

delägare endast svarar för sin insats i handelsbolaget.153 Kommanditbolaget fungerar i övrigt på 

precis samma sätt som ett vanligt handelsbolag.

5.3 Något om enkla bolag

Ett enkelt bolag är, till skillnad från handelsbolaget, ingen egen juridisk person. Det enkla bolaget är

ett obligationsrättsligt förhållande mellan delägarna.154 I ett enkelt bolag är det den enskilda 

personen som svarar för bolagets alla angelägenheter och bolaget i sig har ingen verkan mot tredje 

man.155 Eftersom bolaget inte är en juridisk person kan det heller inte äga någonting. Verksamhetens

innehåll, exempelvis inkråm, tillhör bolagets ägare.156 Varje delägare uppträder i eget namn och 

148 Nial & Hemström, s. 202.
149 Sandström, s.72.
150 Hemström & Giertz, s. 55.
151 Hemström & Giertz, s. 55.
152 Sandström, s. 79.
153 1 kap 2 § HBL, även Sandström, s. 35.
154 Sandström, s. 40.
155 1 kap 4 § HBL.
156 Sandström, s. 39.
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svarar för de skulder som uppkommer genom hans/hennes agerande.157 

157 Sandström, s. 39.
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6 Överlåtelser i närståenderelationer
I närståenderelationer uppstår i många fall problem med att genomföra en sakrättsligt giltig 

överlåtelse. Anledningen till problem är främst otillräckliga möjligheter till besittningsförändring 

och rådighetsavskärande.158 Vidare finns en ökad risk för borgenärsbedrägerier vid överlåtelser i 

närståenderelationer.159 Åstadkommandet av en sakrättsligt giltig överlåtelse är dock av stor 

betydelse för den ena partens ekonomiska säkerhet i händelse av den andra partens konkurs 

och/eller utmätning. 

Vikten av rådighetsavskärande vid överlåtelser i närståenderelationer har fastställts av HD i flera 

olika rättsfall. Bland annat i NJA 1986 s. 409 där en son hade pantsatt sitt jaktvapen hos sin far. 

Sonen hade dock fortfarande rådighet över vapnet genom nycklar som han fick tillgång till genom 

sin mot. HD har i sin dom ansett att ett rådighetsavskärande inte kommit till stånd och att 

borgenärsskydd därför inte förelåg. I rättsfallet framgår inte vad som skulle kunna anses utgöra 

tillräckligt rådighetsavskärning. Man kan dock utläsa ett strikt krav på att överlåtaren, eller 

pantsättaren, helt ska förlora sin förfoganderätt över den överlåtna egendomen.

Även i NJA 1962 s. 669 har HD bekräftat att tradition och rådighetsavskärande är av stor betydelse 

även vid närståenderelationer. Rättsfallet behandlar en överlåtelse av en sekretär, genom gåva, 

mellan föräldrar och deras dotter. Sekretären förvarades både före och efter överlåtelsen i 

föräldrarnas hem. Vid en senare uppkommen arvstvist uppstod frågan om dottern erhållit 

sakrättsligt skydd vid överlåtelsen av sekretären. HD ansåg att så inte var fallet i och med att någon 

besittningsförändring vid överlåtelsen inte hade skett. Sekretären hade inte traderats på ett 

sakrättsligt giltigt sätt och ett rådighetsavskärande hade således inte uppstått. Dottern ansågs inte ha 

en uteslutande besittning eftersom föräldrarna även efter överlåtelsen, på samma sätt som innan, 

kunde förfoga över sekretären.

6.1 Överlåtelser mellan makar

Vid överlåtelse makar emellan finns tre olika möjligheter; köp, gåva eller bodelning.160 I 4 kap19 §  

UB finns en presumtionsregel, angående utmätning hos makar och sambor, som anger att 

utmätningsbar lös egendom i det gemensamma hemmet tillhör gäldenären och kan utmätas för hens 

skulder. Presumtionsregeln i 19 § sätts ur spel i de fall samäganderätt görs sannolikt eller om det 

framgår att egendomen tillhör någon annan. 

158 Millqvist, s. 130.
159 Millqvist, s. 130-131.
160 Jag kommer inte närmare att gå in på bodelning utan redogör endast för köp och gåva.
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För att uppnå sakrättsligt skydd vid överlåtelser mellan makar krävs ett sakrättsligt moment i form 

av tradition eller registrering.161 Traditionskravet vid överlåtelser mellan makar har strikt 

upprätthållits under början av 1900-talet.162 

Vid överlåtelse av fast egendom genom köp mellan makar blir 4 kap JB tillämplig. Det krävs för en 

giltig överlåtelse att de formkrav som uppställs i 1-9 §§ följs. Vid överlåtelse av lös egendom, 

makar emellan, krävs normalt tradition av egendomen för att överlåtelsen ska vara sakrättsligt 

giltig. Kravet på rådighetavskärning är, som ovan angett, mycket strikt.163

Regler om gåva mellan makar återfinns i 8 kap äktenskapsbalken (1987:230). I 4 kap 1 § ÄktB 

anges att en gåva mellan makar blir fullbordad parterna emellan när antingen allmänna gåvoregler164

iakttagits eller gåvan registrerats enligt 16 kap. ÄktB. För att en gåva överhuvudtaget ska bli giltig 

krävs upprättande av ett gåvobrev, enligt 1 § GåvoL. 

Mindre gåvor kräver inte registrering för att bli sakrättsligt giltiga. Däremot krävs för sakrättsligt 

skydd av en gåva av betydande ekonomisk storlek, att gåvan registreras i äktenskapsregistret i 

enlighet med de föreskrifter som anges i 8 och 16 kap. ÄktB. Ansökan om registrering görs hos 

skatteverket och gåvobrevet måste bifogas för att registrering ska kunna ske.165 Om gåvan är en 

fastighet krävs vidare iakttagelser av formkraven som uppställs i 4 kap1-3 §§ och 7-9 §§ JB.

6.2 Överlåtelser vid handelsbolagsrelationer

En bolagsman har gentemot bolaget en lojalitetsplikt som innebär att han i första hand har att beakta

bolagets bästa i sitt rättshandlande. En bolagsman har alltså s.k. dubbla lojaliteter och kan agera 

endera som privatperson för egen räkning eller som representant för det bolag vari han är 

bolagsman.166

6.2.1 Överlåtelse av egendom mellan handelsbolag och bolagsman

En bolagstillgång som överförs från bolaget till bolagsman ingår inte i bolagets konkurs om 

rättshandlingen företas före konkursen. Återvinning av egendomen kan självklart ske, men en sådan

handling har enligt Nial/Hemström oftast ingen vidare verkan i konkursen vid sidan av 

bolagsmännens solidariska ansvar.167 

161 Millqvist, s. 131.
162 Se bl. a. NJA 1909 s. 41, NJA 1923 s. 372, NJA 1934 s. 473.
163 Se avsnitt 6.
164 Med allmänna gåvoregler avses de regler angående gåvor som återfinns i Lag (1936:83) om vissa utfästelser om 

gåva.
165 16 kap 2 § andra men JB.
166 Insolvensrättsligt forum, 2007, s. 142.
167 Nial & Hemström, s. 201.
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I NJA 2000 s. 88 har HD ansett att en tradition av ett företagshypotekbrev (lös egendom) mellan ett 

aktiebolag och dess företrädare uppnått sakrättslig giltighet. Pantbrevet hade överlämnats till A och 

förvarats i hans bostad. Trots närståenderelationen har traditionen ansetts tillräcklig för att avskära 

pantsättarens rådighet. Den sakrättsliga giltigheten vilar på att A, som företräder bolaget, har 

mottagit pantbrevet i egenskap av privatperson och i sitt eget intresse. Vidare har HD i sina domskäl

uttalat att ”[d]en omständighet att ett bolag har överlämnat en pant till någon som har rätt att 

företräda bolaget hindrar inte att en sakrättsligt giltig pantsättning kan ha ägt rum. Åtminstone 

[…] då den som har tagit emot panten själv är den avsedde panthavaren […] och alltså inte tar 

emot panten i egenskap av företrädare för panthavaren...”. 

Nial/Hemström hävdar att, vad som fastställts av HD genom NJA 2000 s. 88, bör gälla även i fråga 

om handelsbolag.168 Det sakrättsliga momentet i en överlåtelse av lös egendom mellan ett 

handelsbolag och dess bolagsman bör vanligtvis bestå av en besittningsförändring i form av 

tradition. Traditionen innebär att egendomen flyttas från handelsbolaget till ”den enskilde 

bolagsmannens privata besittningsområde”.169 Nial/Hemströms slutsats har blivit att den utveckling 

som skett i praxis bör innebära en möjlighet till sakrättsligt giltiga överlåtelser av lös egendom 

mellan handelsbolag och dess bolagsmän.170 Bolagets ställning som särskilt rättssubjekt och en 

korrekt bokföring spelar i sådana överlåtelser stor roll i uppfyllandet av traditionskravets 

publicitetssyfte.171

Även Håstad har uttalat sig om möjligheten till sakrättsligt giltiga förvärv mellan ett bolag och dess 

företrädare. Han anser att man bör kunna utgå ifrån att överlåtarens rådighet är avskuren när 

förvärvaren agerar i sitt eget intresse och inte i egenskap av representant för överlåtaren.172

I det tidigare hovrättsfallet, RH 1990:116, har HovR kommit fram till motsatsen. Rättsfallet handlar 

om en överlåtelse av en båt mellan ett aktiebolag och dess enda ägare och företrädare (A). Båten 

förvarades både före och efter överlåtelsen på, av A , hyrd plats. HovR anförde att det enligt 

huvudregeln krävs en besittningsförändring för att sakrättsligt skydd ska uppnås. En sådan 

besittningsförändring har skett först när säljarens rådighet över egendomen har avskurits. Då A varit

ensam ägare och företrädare har HovR ansett att någon rådighetsavskärning inte kunnat 

åstadkommas. Det har i förevarande rättsfall varit omöjligt att urskilja i vilken egenskap A har 

uppträtt, såsom privatperson eller representant för bolaget, vid sitt nyttjande av båten. 

168 Nial & Hemström, s. 212.
169 Nial & Hemström, s. 212.
170 Nial & Hemström, s. 212.
171 Nial & Hemström, s. 212.
172 Insolvensrättsligt forum, 2007, s. 144 med hänvisning till Sakrätt, Håstad, s. 227 – Håstad hänvisar vidare till NJA 

1958 s. 422 avseende säljarens rådighet via representant vid pantsättning.
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6.2.2 Överlåtelse av egendom som utgör industritillbehör

I NJA 1997 s. 660 behandlas frågan om vad som krävs vid överlåtelse av lösöre som utgör 

industritillbehör. HD har i fallet kommit fram till att det krävs att dels rekvisitet i 2 kap 7 § JB är 

uppfyllt, dels att det sker en besittningsförändring för att överlåtelsen ska åtnjuta sakrättsligt skydd. 

Enbart köpeavtalet innebär inte att sakrättsligt skydd uppstår. I rättsfallet har vidare angetts att inte 

heller en inskrivning i fastighetsregistret om att egendomen inte längre utgör tillbehör räcker för att 

en sakrättsligt giltig överlåtelse ska komma till stånd. I 2 kap 3 § JB anges att maskiner i industriell 

verksamhet utgör industritillbehör och i NJA 1997 s. 660 beskrivs en flytdocka som utgjorde 

industritillbehör även som lösöre hos bolaget. 

För att en överlåtelse av egendom som utgör industritillbehör ska vara möjlig krävs att egendomen 

först upphör att vara industritillbehör. Tillbehöret måste alltså först skiljas från fastigheten på ett sätt

som gör att det inte längre kan anses utgöra tillbehör.173 Avskiljandet kan ske antingen genom fysisk 

förflyttning eller genom en inskrivning i fastighetsregistret om att egendomen inte längre ska utgöra

tillbehör. En inskrivning i fastighetsregistret måste enligt 2 kap 3 § JB ske i enlighet med 24 kap JB.

En inskrivning enligt ovan måste ske för att egendom som vid tillfället utgör industritillbehör.174 Det

är alltså omöjligt att undanta endast delar av de tillbehör som finns antecknade i fastighetsregistret.

6.2.3 Överlåtelse av andel i handelsbolag

En andel i ett handelsbolag är att anse som lös egendom hos bolagsmannen.175 Det sakrättsliga 

momentet för en överlåtelse av en handelsbolagsandel är denuntiation till bolaget. I doktrin har 

dock framförts att det räcker att behörig företrädare för bolaget denuntieras, för att förvärvaren ska 

erhålla skydd mot överlåtarens borgenärer.176 Utöver denuntiation till bolaget (eller 

förvaltningsberättigas bolagsman) krävs samtliga bolagsmäns samtycke till överlåtelsen, för att 

fullständiga rättigheter ska övergå till den nya bolagsmannen.177 I det inbördes avtalet mellan 

bolagsmän (bolagsavtalet) kan dock avtalas att samtycke inte krävs, att en bolagsman har fullmakt 

att lämna samtycke för alla bolagsmän eller att vissa villkor gäller vid överlåtelse av andel i 

bolaget.178 

En överlåtelse som sker utan samtliga bolagsmäns samtycke är obligationsrättsligt bindande mellan 

överlåtaren och förvärvaren, eftersom överlåtelsen grundar sig på allmänna avtalsrättsliga regler.179 

173 2 kap 7 § JB.
174 Prop. 1983/84:128 s. 46 samt framgår av HD:s föredrag i NJA 2000 s. 88.
175 Överlåtelse av bolagsandel vid inkomstbeskattning och gåvobeskattning, skatteförvaltningens anvisning, 2010, s. 1.
176 Nial & C. Hemström, s. 224.
177 2 kap 2 § HBL.
178 Nial/Hemström, s. 224, Lindskog, s. 172, Håstad, s. 310.
179 Handledning för solidariskt ansvar i handelsbolag, Skatteverket, 2006, s. 27.
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Vad som kan överlåtas utan övriga bolagsmäns samtycke är dock begränsat. Förvärvaren har här 

samma rätt som överlåtaren hade, med avseende på de ekonomiska rättigheterna och rätt att säga 

upp bolaget.180 Utan samtliga bolagsmäns samtycke har förvärvaren ingen rätt att delta i 

förvaltningen av bolaget. Endast det obligationsrättsliga avtalet innebär således inte att den nya 

bolagsmannen erhåller medansvar för bolagets förpliktelser.181 Medansvaret kräver inträde, vilket 

innebär att bolagsman måste vara intagen i bolagsavtalet.182 När väl inträdet är godkänt inträder den 

nya bolagsmannens medansvar både för de framtida förbindelser som kan uppstå såväl som för de 

förbindelser som bolaget redan ådragit sig.183 

Den nya bolagsmannens ansvar är oberoende av om tredje man kände till att han var bolagsman.184 

Att ansvar föreligger trots att borgenären inte har faktisk kännedom om att bolagsman existerar har 

fastslagits av HD i NJA 1995 s. 654:

Ett handelsbolag bestod av en ensam bolagsman T. För att undvika att bolaget trädde i 

likvidation inträdde V som andra bolagsman. Ett fåtal dagar efter att V blivit registrerad som 

bolagsman lämnades anmälan om utträde ur bolaget till handelsregistret. Utträdet registrerades

inte i handelsbolagsregistret under flera månader. T ansökte för bolagets räkning om en kredit 

från en bank och banken begärde utskrift ur handelsregistret. Innan banken tagit del av registret 

godkändes krediten. Banken har krävt betalning av V, varpå V hävdat att han inte varit ansvarig 

på grund av sitt utträde. Han angav även att banken inte känt till att han överhuvudtaget varit 

bolagsman och att därför inget ansvar förelåg. HD kom i sitt domskäl fram till att det ”...inte 

finns något utrymme för att i 2 kap 22 § handelsbolagslagen inläsa ett krav på att 

medkontrahenten skall ha haft faktisk kännedom om en registrerad bolagsmans existens, för att 

denne skall kunna göras ansvarig...”.

Rättsfallet fastslår att bolagsborgenärerna presumeras vara underrättade om bolagsmans inträde i 

bolaget vid införande av uppgiften i handelsregistret. I ett annat rättsfall har HD angett att faktisk 

kännedom om handelsregistrets innehåll är en förutsättning för betalningsansvar i en situation då 

handelsbolagsavtalet inte är att anse som giltigt. Medansvar ansågs inte föreligga i det fallet, då ett 

korrekt inträde i handelsbolaget inte förelåg. Endast det faktum att en person står antecknad som 

bolagsman i handelsregistret kan inte anses räcka till för att hävda medansvar, enligt HD.185 Enligt 

180 2 kap 21 § HBL.
181 Lagen om handelsbolag och enkla bolag – En kommentar, Lindskog, upplaga 2, 2010, s. 465.
182 Lindskog, s. 464.
183 2 kap 22 § 1 men HBL.
184 Lindskog, s. 465.
185 NJA 1990 s. 65.
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Nial är medansvaret en trygghet för tredje man som ingår avtal med bolaget. Tredje man bör således

kunna förlita sig på vad som står skrivet i handelsregistret.186 

För att en avgående bolagsmannen inte skall bli bunden av senare ingångna avtal krävs att 

borgenärerna denuntieras om hans avgång eller att han som bolagsman tas bort från 

handelsbolagsregistret.187 En utträdande bolagsman kan, med inblandade parters godkännande, 

friskrivas från medansvar.188 Enligt 13 § handelsregisterlagen (1974:157) ska anmälan om 

avregistrering ske ”utan dröjsmål”. När registreringen av inträde eller utträde har kungjorts i Post- 

och Inrikes tidningar anses denuntiation till tredje man skett.189

186 Nial & Hemström, s. 222 not 15.
187 Handledning för solidariskt ansvar i handelsbolag, Skatteverket, 2006, s. 38.
188  Hovrätten för västra sverige mål T-1063-10.
189 19 § HRL.
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7 Analys
För att lyckas med att föra en hållbar analys utifrån det underlag jag har lagt fram har jag skapat två 

hypotetiska fall. Jag kommer, genom en redogörelse och analys av nedanstående två fall, att försöka

tillämpa de sakrättsliga regler som de svenska rättskällorna ger. Fall 1 handlar om överlåtelse 

mellan ett handelsbolag och bolagsman medan fall 2 handlar om överlåtelse av andel i bolag från en

bolagsman till en ny bolagsman. Jag anser att dessa två hypotetiska fall rymmer de flesta tänkbara 

situationer som problematiken kring överlåtelser i handelsbolagsförhållanden kan framtvinga. 

7.1 Överlåtelser mellan närstående

Ett problem som är frekvent återkommande i både rättspraxis och doktrin vid överlåtelser mellan 

parter i närståenderelationer är skentransaktioner och efterhandskonstruktioner. Mycket talar för att 

det är enklare att i närståendeförhållanden upprätta skentransaktioner och i efterhand konstruera 

köpeavtal för att undanhålla egendom från borgenärer. Vid överlåtelse av egendom mellan 

handelsbolag och bolagsman finns en större risk för borgenärsbedrägerier än vid överlåtelse mellan 

parter som inte har en sådan närståenderelation. Anledningen till den ökade risken är att de båda 

parterna  har viss insyn i varandras ekonomi. 

Överlåtelser i bolagsförhållanden kan jämföras med överlåtelser mellan makar eller övriga 

överlåtelser i familjesituationer. Anledningen till jämförelsen är den likhet som finns mellan de 

olika närståenderelationerna. Svårigheterna till rådighetsavskärning och sakrättsligt giltig tradition 

är återkommande i de båda situationerna. Sakrättsligt giltiga överlåtelser mellan makar har i 

rättspraxis ansetts nästintill omöjligt på grund av att kravet på rådighetsavskärande är svårt att 

uppfylla. Likaså har förhållandet mellan handelsbolag och bolagsmän ansetts försvåra ett tillräckligt

rådighetsavskärande.

Vid överlåtelser mellan närstående i en familjesituation har HD i NJA 1962 s. 669 uttryckt att en 

uteslutande besittning för förvärvaren är av betydelse för uppkomsten av sakrättsligt skydd. En 

uteslutande besittning bör vara relativt svår att uppnå i en sådan relation, men inte omöjlig. HD 

angav i rättsfallet att sakrättsligt skydd inte uppnåtts på grund av att föräldrarna fortfarande hade 

rådighet över den sekretär som de hade överlåtit till dottern. Min uppfattning är att målet hade 

kunnat få en annorlunda utgång om dottern hade varit den enda som kunnat vistas i rummet där 

sekretären förvarades, exempelvis genom att hålla det låst och på så vis avskilt från resten av 

familjen.
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7.2 Överlåtelser i handelsbolagsförhållanden

I det tidigare nämnda rättsfallet NJA 2007 s. 413 har HD, enligt Millqvist, gett uttryck för en 

huvudprincip vad gäller överlåtelser mellan närstående bolag.190 Huvudprincipen stödjer sig på 

tanken att även bolag med samma representant ska kunna rättshandla med varandra och att det 

väsentliga momentet är rådighetsavskärandet. Enligt min uppfattning bör detsamma gälla i de fall 

köparen är en enskild person som företräder både sig själv som privatperson och säljarbolaget. I 

handelsbolagsförhållande, där bolagsmännen ska vara minst två, uppstår inte det problem som kan 

uppstå vid överlåtelse mellan ett aktiebolag och dess enda företrädare. Nämligen att det skulle vara 

omöjligt att utreda för vems räkning personen (köparen) har agerat. En sakrättsligt giltig tradition 

som innebär ett rådighetsavskärande är inte heller omöjligt i och med att representationen, eller 

förvaltningen, av handelsbolaget är delat på minst två olika personer. Att förvaltningen är delad 

leder till att bolaget inte har samma insyn i den enskilde bolagsmannens ekonomi som i ett 

förhållande mellan ett aktiebolag och dess enda företrädare.

7.3 Hypotetiskt Fall 1 – Överlåtelse av lös egendom mellan 
handelsbolag och bolagsman

Handelsbolag X består av fyra bolagsmän som var för sig har förvaltningsrätt i bolaget. Bolag X 

bedriver industriell verksamhet bestående av produktion och försäljning av de egenproducerade 

varorna. Bolaget äger fastigheten Varvet 2:48 varpå är uppfört en byggnad inrättad för industriell 

verksamhet. Det är i byggnaden som bolaget bedriver sin produktion. I byggnaden finns tre svarvar 

och en del inredning, som ägs av bolaget. Maskinerna och inventarier utgör industritillbehör enligt 2

kap 1-3 §§ JB. Bolaget planerar att sälja en av svarvarna till bolagsman A. Syftet med överlåtelsen 

är att A ska använda svarven i egenskap av privatperson. 

Vad gäller om bolagsman A 1) köper svarven av bolag X och förvarar den i sitt eget garage, 2) 

köper svarven av bolag X och förvarar den hos bolaget, 3) köper svarven och upplåter nyttjanderätt 

till bolag X (svarven förvaras hos bolag X), 4) köper svarven och upplåter nyttjanderätt till bolag X 

(svarven förvaras i bolagsman As eget garage).

7.3.1 Några förtydliganden inför lösningar till hypotetiskt fall 1

Enligt Nial & Hemström ingår inte den till bolagsman överlåtna egendomen i bolagets eventuella 

konkurs, så länge överlåtelsen skett på behörigt sätt. Jag kommer nedan, under avsnitt 7.2.2 – 7.2.5, 

att utreda vad ett sådant behörigt sätt innebär. Möjlighet finns såklart för konkursboet att kräva 

återvinning av egendomen, men sådan har enligt nämnda författare ingen vidare verkan vid sidan av

190 Millqvist, s. 133.
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det redan existerande solidariska ansvaret.191 

En överlåtelse av lös egendom kräver normalt ett sakrättsligt moment bestående av antingen 

tradition, denuntiation eller registrering.192 Ett första steg i att reda ut möjligheten till ett sakrättsligt 

skyddat förvärv mellan bolag X och bolagsman A är att bestämma vad gör typ av egendom svarven 

utgör. Att svarven är tillbehör till bolagets fastighet följer av bestämmelserna i 2 kap JB. Eftersom 

den datoriserade svarven är införd i byggnaden för att användas i bolagets industriverksamhet utgör 

svarven industritillbehör enligt 2 kap 3 § JB. 

I vårt fall finns två alternativ att skilja tillbehöret från egendomen. Antingen ett 

inskrivningsförfarande eller ett enkelt avskiljande av tillbehöret från fastigheten.193 Ett 

inskrivningsförfarande är i vårt fall både onödigt och tidskrävande och skulle innebära att alla tre 

svarvarna samt den inredning som bolag X har måste undantas från att fortsättningsvis vara 

industritillbehör. Ett enklare alternativ är att den svarv som är aktuell för överlåtelse skiljs från 

byggnaden på ett sådant sätt att den inte längre kan anses utgöra industritillbehör.

För att avskilja svarven från byggnaden krävs att en rättsligt giltig tradition sker. I ett 

handelsbolagsförhållande verkar det som att, om man utgår ifrån vad som framkommit av doktrin, 

det är rådighetsavskärandet som är det absolut viktigaste vid en överlåtelse. En registrering enligt 

LKL uppfyller förmodligen inte de krav som ställd på ett sådant rådighetsavskärande eftersom 

svarven i en sådan situation alltjämt blir kvar i bolagets besittning. Ett avskiljande av egendomen 

från bolagets byggnad kommer vid registrering inte till stånd. I det hypotetiska fallet under avsnitt 

7.2 är således tradition det enda sakrättsliga moment som skulle kunna leda till ett sakrättsligt 

skyddat förvärv.

7.3.2 Situation 1 – köp av svarv med förvaring i eget garage

I situation 1 köper bolagsman A svarven och tradition sker, varefter svarven förvaras hemma hos A. 

Här har svarven skiljts från fastigheten och utgör således inte längre industritillbehör. Vidare har 

tradition av egendomen skett och besittningen har således övergått på A. För att A ska erhålla 

sakrättsligt skydd i sitt förvärv krävs att bolagets rådighet är avskuren från fortsatt förfogande.  

Frågan är om rådigheten kan anses avskuren endast genom att tradition av svarven skett, då A är 

bolagsman i bolag X. Bolag X förlorar till synes rådigheten över svarven genom traditionen. 

Svårigheten som uppkommer blir att avgöra om bolaget kan anses ha någon form av indirekt 

rådighet över svarven i och med att A är bolagsman. Kan bolag X fortsättningsvis antas kunna 

191 Nial & Hemström, s. 201.
192 Se avsnitt 3.2 ovan angående sakrättsligt moment vid överlåtelse av lös egendom.
193 Se avsnitt 6.2.2. ovan angående överlåtelse av egendom som utgör industritillbehör.
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förfoga över svarven på ett sätt som gör att rådighetsavskärningskravet omöjligt har uppfyllts?

I hovrättsfallen RH 1985:6 och RH 1990:116 har HovR kommit fram till att rådighetsavskärning är 

omöjlig att åstadkomma i ett fall där bolagsmannen ensam är representant för bolaget. I RH 

1990:116 antydde HovR att det borde vara omöjligt att utreda i vems intresse den ende aktieägaren 

handlat vid sitt nyttjande av överförd egendom, sitt eget eller aktiebolagets.

I senare praxis från HD har framkommit att det dock även i närståenderelationer finns möjlighet till 

sakrättsligt skyddade överlåtelser. Även i doktrin har ansetts att kravet på rådighetsavskärning inte 

bör dras så långt att det blir omöjligt att i bolagsförhållanden överlåta egendom med sakrättslig 

verkan.194 I NJA 2000 s. 88 har HD fastslagit att tradition som sakrättsligt moment är giltigt 

gentemot tredje man om förvärvaren mottar egendomen i egenskap av privatperson och inte som 

representant för bolaget.

I och med att bolag X inte endast företräds av bolagsman A anser jag att bolaget är avskuret sin 

rådighet. Svarven har flyttats till bolagsmannens privata bostad (garage) och bolaget har således 

blivit fysiskt avstängd från fortsatt förfogande. Enligt Nial bör en sådan förflyttning innebära att 

överlåtelsen blir känd för utomstående och att giltig tradition har skett.195 Enligt min mening måste 

en förflyttning av egendomen på ovan beskrivna sätt anses innebära att bolaget inte längre har 

förfoganderätt över svarven och att rådigheten är så pass avskuren att sakrättsligt skydd föreligger.

7.3.3 Situation 2 – köp av svarv med förvaring hos bolaget

Bolagsman A har här köpt svarven av bolag X, men svarven förvaras likväl hos bolaget. Något 

överlämnande av egendomen från bolaget till bolagsman har inte skett. Frågan är om överlåtelse av 

svarven kan bli sakrättsligt giltig på annat sätt än genom tradition. Vi har ovan konstaterat att 

svarven utgör industritillbehör och att en överlåtelse inte kan ske om inte hänsyn tas till vad som 

sägs i 2 kap 7 § JB. Då svarven inte traderats krävs alltså att en inskrivning i fastighetsregistret görs,

för att en överlåtelse ska kunna gälla mot tredje man. En sådan inskrivning kan dock inte göras av 

endast svarven, utan allt som utgör tillbehör måste undantas.196 

Vi har i avsnitt 7.3.1 kommit fram till att svarven, förutom industritillbehör, utgör lösöre. Det 

sakrättsliga momentet för överlåtelse av lösöre, som stannar kvar i säljarens vård, är registrering 

enligt LKL.197 Vi har även kommit fram till att det viktigaste i en överlåtelse mellan närstående är 

säljarens rådighetsavskärning. 

194 Nial & Hemström, s. 212.
195 Nial & Hemström, s. 213.
196 Se avsnitt 6.2.2. ovan angående överlåtelse av egendom som utgör industritillbehör.
197 Se avsnitt 2.7.2 ovan angående registrering som sakrättsligt moment.
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De problem som uppstår i situation 2 blir följande. Är det rimligt för bolaget att göra en inskrivning 

i fastighetsregistret om att göra alla industritillbehör till lösöre? En sådan handling innebär en 

mycket stor ändring av borgenärernas fordringsunderlag då industritillbehör, men inte lösöre, ingår i

en pantsättning av fastigheten. Emedan lösöre, men inte industritillbehör, ingår i ett eventuellt 

företagshypotek.198 Inskrivningen innebär således även att egendomen ändrar prioritetsordning 

enligt FRL.

Endast köpeavtalet är inte i sig godkänt som sakrättsligt moment och reigstrering enligt LKL kan 

endast ske om svarven är lösöre. Så länge svarven ingår som industritillbehör kan inte överlåtelsen 

bli gällande mot tredje man. Inte heller är bolagets rådighet avskuren i situation 2, vilket hindrar att 

överlåtelsen skulle bli sakrättsligt giltig även om registrering enligt LKL skulle vara möjlig.

Bolagsmannen har, som tidigare nämnt, en lojalitetsplikt mot bolaget och bör alltid sätta bolagets 

intresse framför sitt eget. Enligt min mening kan det inte anses vara i varken bolagets eller 

bolagsborgenärernas intresse att en sådan inskrivning sker. En överlåtelse enligt situation 2 är 

således inte möjligt mellan ett handelsbolag och dess bolagsman. 

7.3.4 Situation 3 – köp av svarv och upplåtande av nyttjanderätt för bolaget 
med förvaring hos bolaget

I situation 3 har bolagsman A köpt svarven av bolag X och sedan upplåtit nyttjanderätt till bolaget. 

Svarven har både före och efter överlåtelsen förvarats hos bolag X, vilket innebär att någon 

rådighetsavskärning inte har skett. En sakrättsligt giltig överlåtelse kan i ett sådant fall inte anses ha 

uppstått. 

Frågan är om det skulle göra någon skillnad om svarven först traderas till bolagsman A och han 

senare upplåter nyttjanderätt till bolaget varefter svarven förs tillbaka till bolagets lokal. Svarven 

har då avskiljts från byggnaden och utgör inte längre industritillbehör och en giltig överlåtelse enligt

situation 1 har uppstått. Kan det faktum att bolag X efter överlåtelsen återfår egendomen i sin 

besittning och således erhåller fortsatt rådighet över egendomen hindra ett sakrättsligt skydd för 

bolagsman A? En sådan överlåtelse kan liknas vid en sale-and-lease-back-affär och kan ge upphov 

till misstankar kring den egentliga avsikten med överlåtelsen. I rättspraxis och doktrin har angetts 

att rådighetsavskärningen inte endast ska vara tillfällig, vilket ger mig anledning att tro att en 

överlåtelse av ovan beskrivna art inte skulle kunna erkännas sakrättsligt skydd. HD har dock uttalat 

att, i det fall en sakrättsligt giltig överlåtelse har skett från början, överlåtelsen inte kan bli ogiltig på

grund av att nyttjanderätt upplåts och egendomen förs tillbaka till den ursprungliga säljaren. 

198 1 § 2 kap. FHL.
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I vårt fall har en sakrättsligt giltig överlåtelse skett, svarven har traderats till bolagsmannen från 

början, och bolagsman A bör ha separationsrätt till svarven i bolagets konkurs. Kanske är det 

sakrättsliga skyddet beroende av hur lång tid som förflutit mellan tradition av egendomen och 

återförandet till överlåtaren. Om återförandet sker omgående efter den ursprungliga traditionen 

finns möjligen större orsak att misstänka att överlåtelsen inte var uppriktigt menad.

Om tradition inte sker bör utfallet bli annorlunda. Någon tradition har inte skett och svarven utgör 

fortfarande industritillbehör. Någon sakrättsligt giltig överlåtelse har därför inte skett i och med att 

avtalet ensamt inte utgör något sakrättsligt moment. Överlåtelse av sådan art blir alltså inte gällande

mot tredje man och bolagsman A får inte separationsrätt till egendomen i händelse av bolagets 

konkurs.

7.3.5 Situation 4 – köp av svarv och upplåtande av nyttjanderätt för bolaget 
med förvaring i eget garage

Här handlar det om en situation som liknar den under avsnitt 7.3.2. Tradition av svarven mellan 

bolag X och bolagsman A har skett och svarven förvaras i A:s garage. Egendomen har således 

flyttats från bolaget till en besittningsplats som innehas av bolagsman A. Bolagets rådighet över den

överlåtna egendomen har avskurits och vi kan utgå ifrån att överlåtelsen är sakrättsligt giltig i 

enlighet med vad som utretts under ovan nämnda avsnitt.

Att A upplåter nyttjanderätt i svarven till bolaget är fullt möjligt och påminner oss om vad som sagts

i avsnitt 7.3.4. Där handlade det om upplåtande av nyttjanderätt varpå svarven alltjämt fanns kvar i 

bolagets besittning. I det här fallet ser läget annorlunda ut eftersom svarven har flyttats till 

bolagsman A:s privata fastighet. Det faktum att bolagets nyttjanderätt kräver utnyttjande av A:s 

lokal bör innebära att en tillräcklig rådighetsavskärning uppnåtts, trots att bolaget har rätt att förfoga

över egendomen även efter överlåtelsen. Bolagets rätt att förfoga över egendomen är inte av samma 

slag som före överlåtelsen.

Ett nyttjanderättsavtal är ett obligationsrättsligt avtal som gäller mellan upplåtaren och 

nyttjanderättshavaren. Bolagets nyttjanderätt har således ingen verkan gentemot tredje man, 

exempelvis bolagsmannens privata borgenärer, så länge den ursprungliga överlåtelsen åtnjutit 

sakrättsligt skydd.

I den här situationen uppstår således inget sakrättsligt problem, förutsatt att den ursprungliga 

överlåtelsen är riktigt genomförd.199 Bolagsman A har sakrättsligt skydd och bolagets borgenärer 

kan inte, på annat sätt än genom det solidariska ansvaret som åligger A, rikta något anspråk mot A 

199 Se avsnitt 6.1.1.
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angående svarven.

7.3.6 Tvesala – dubbeldispositioner

Bolag X överlåter svarven till bolagsman A, maskinen finns alltjämt kvar hos bolag X. Efter en tid 

överlåter bolaget maskinen även till B. Vem erhåller sakrättsligt skydd om 1) bolagsman A efter 

dubbelöverlåtelsen tar svarven i besittning, 2) B tar svarven i besittning efter överlåtelse till honom 

och var i god tro, 3) B tar svarven i besittning efter överlåtelsen och var i ond tro, 4) svarven 

alltjämt stannar kvar i bolag X:s besittning.

1) Bolagsman A tar svarven i besittning

I den här situationen har A tagit egendomen i sin besittning och ett giltigt förvärv har 

åstadkommits. Situationen liknar den under avsnitt 7.3.2 och utförandet av det sakrättsliga 

momentets innebär att A har förvärvat svarven på ett sakrättsligt giltigt sätt. A erhåller således 

äganderätten till svarven och B får rikta sitt anspråk på ersättning, för betalning som hen erlagt 

för svarven, mot bolag X.

2) B tar svarven i besittning och var i god tro vid sitt förvärv

I den här situationen är B i god tro angående sitt förvärv vilket innebär att ett godtrosförvärv är 

fullt möjligt. Att B sedan tar svarven i sin besittning innebär, som beskrivet i situation 1, att han 

gör ett sakrättsligt giltigt förvärv genom tradition på grund av att överlåtarens rådighet över 

egendomen blir avskuren. Svarven skiljs från bolagets byggnad, vilket får som konsekvens att 

det inte längre är att anse som industritillbehör. Svarven blir då lösöre och traderas i enlighet med

traditionskravet. Att A i ett sådant fall skulle ha registrerat sitt köp enligt LKL, ändrar inte B:s 

rätt i sitt förvärv. En registrering enligt LKL är, som ovan nämnt, inte giltigt gentemot tredje man

om egendomen utgör industritillbehör. B har i den här situationen bättre rätt till svarven än vad A

har. A kan däremot rikta sitt anspråk på ersättning, för den betalning hen erlagt för svarven, mot 

bolag X.

3) B tar svarven i besittning och var i ond tro vid sitt förvärv

I enlighet med godtosförvärvsreglerna krävs att förvärvaren var i god tro vad gäller överlåtarens 

rätt att överlåta egendomen. Eftersom B i det här fallet är i ond tro, kan han inte genom 

godtrosförvärv göra ett giltigt förvärv. B erhåller således inte sakrättsligt skydd i sitt förvärv, då 

han hade kännedom om att svarven redan överlåtits till A. I det här fallet kan A kräva att svarven 

lämnas över till hen och därefter erhåller A sakrättsligt skydd.
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4) Svarven lämnas kvar i bolag X:s besittning

Den här situationen liknar vad som är beskrivet ovan i avsnitt 7.3.3 (situation 2). Med 

utgångspunkt i  situation 2 under avsnitt 7.3.3 kan varken A eller B anses ha sakrättsligt skydd i 

sitt förvärv i det fall svarven lämnas kvar i bolagets besittning. För att ett sakrättsligt förvärv ska 

anses uppnått krävs, som tidigare konstaterat, att det sker en besittningsförändring som leder till 

att överlåtarens rådighet blir avskuren. Om svarven lämnas kvar i överlåtarens besittning kan 

bolaget även efter överlåtelsen på samma sätt som tidigare förfoga över egendomen.

7.4 Hypotetiskt Fall 2 – Överlåtelse av andel i handelsbolag

Bolagsmännen A, B och C är alla delägare i handelsbolaget DEF. Deras inbördes avtal innebär 

ingen större ändring av reglerna som framgår av HBL. Vid avtalstidpunkten såg ingen av dem 

någon anledning att föra in några specialbestämmelser i bolagsavtalet. Under deras tid som delägare

i DEF har inga problem uppstått, utan alla har bidragit enligt överenskommelse med sin del av 

arbete och insats. 

Nu har A precis fyllt 65 år och har bestämt sig för att gå i pension under första halvåret av 2014. 

Han har därför hittat en ersättare som kan ta över andelen i bolaget, sonen G. Vad krävs för att 

överlåtelsen av handelsbolagsandelen ska bli sakrättsligt giltig?

Nedan följer en redogörelse för vad som krävs för att en förvärvare av andelen i DEF dels ska anses

ha erhållit sakrättsligt skydd och dels ha erhållit ställning av ny bolagsman i bolaget.

7.4.1 Det sakrättsliga momentet vid överlåtelse av andel i handelsbolag

För att en överlåtelse av en andel i ett handelsbolag (lös egendom) ska bli sakrättsligt giltig 

gentemot tredje man, krävs utförande av ett sakrättsligt moment. En andel i ett handelsbolag är lös 

egendom i bolagsmannens tillgångar. Vidare är andelen inte en fysisk sak, utan en rättighet som är 

kopplad till personen. Det innebär att andelen inte kan traderas enligt traditionsprincipen, det finns 

ingenting fysiskt föremål att tradera.

Det sakrättsliga momentet för en giltig överlåtelse av en andel i handelsbolag är denuntiation till 

samtliga bolagsmän. I doktrin har dock framförts möjligheten att endast denuntiera en av 

bolagsmännen, om han har förvaltningsrätt i bolaget. Enligt min mening är det en rimlig 

utgångspunkt. En bolagsman som har förvaltningsrätt i bolaget företräder bolaget och kan således 

fatta beslut som blir gällande mot bolaget. Frågan är dock om ett sådant beslut kan anses utgöra en 

åtgärd som är främmande för bolagets ändamål. Om så är fallet bör konsekvensen bli att bolaget 
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inte anses denuntierat till mindre än att samtliga bolagsmän har underrättats om överlåtelsen. 

För att överlåtelsen ska vara obligationsrättsligt giltig krävs endast ett avtal mellan den avgående 

bolagsmannen och den person som ska tillträda bolaget. Utan det sakrättsliga momentet har den nya

bolagsmannen endast begränsade rättigheter i bolaget. Genom överlåtelseavtalet erhåller den 

tillträdande bolagsmannen rätt till avkastning på andelen och insatsen vid sidan av rätten att säga 

upp bolaget. Några ytterligare rättigheter innefattas inte av avtalets ingående. 

Utan det sakrättsliga momentet blir förvärvaren av andelen endast delägare i handelsbolaget. För att

överlåtelsen ska bli fullständig och medföra förvaltningsrätt i bolaget krävs att samtliga bolagsmän 

samtycker till överlåtelsen. Kravet på samtycke kan på många olika vis regleras genom inbördes 

avtal mellan bolagsmännen.

7.4.2 Rådighetsavskärning vid överlåtelse av andel i handelsbolag

Rådighetsavskärning uppnås vid den tidpunkt då denuntiation sker. Dvs. vid det tillfälle då de 

övriga bolagsmännen blir underrättade om att överlåtelsen har skett. Underrättelsen till bolaget, 

eller till en av de förvaltningsberättigade bolagsmännen, innebär att överlåtaren inte längre har rätt 

att förfoga över den överlåtna andelen.

Trots att denuntiation om överlåtelse av handelsbolagsandel sker till övriga bolagsmän har den 

överlåtande bolagsmannen möjlighet att ingå, för bolaget bindande avtal med tredje man så länge 

tredje man inte har kännedom om överlåtelsen. Tredje man kan omöjligt veta att bolagsmannen 

avgått om detta inte offentliggörs på något sätt. Det krävs därför att den utträdande bolagsmannen 

tas bort ur handelsbolagsregistret för att bolaget skall undgå att bli bunden av förpliktelser som 

ingås av bolagsman efter hans utträde. När bolagsman tas bort ur handelsbolagsregistret kan tredje 

man inte längre åberopa god tro och bolaget kan heller inte bli bundet av avtalet. 

7.4.3 Tvesala – dubbeldispositioner

Först bör konstateras att en andel i handelsbolag kan dubbelöverlåtas, precis som de flesta andra 

egendomstyper. Vid dubbelöverlåtelse av en andel i handelsbolag bör allmäna godtrosförvärvsregler

gälla.200 För att utreda vem som erhåller sakrättsligt skydd vid dubbelöverlåtelse av andel i 

handelsbolag följer nedan ett hypotetiskt exempel.

Bolag X består av fyra bolagsmän som alla varit med från starten år 2001. Bolaget har under alla 

år fungerat bra. Bolagsman A har under en tid känt att han inte längre har den tid som bolagets 

förvaltning kräver. Han har därför beslutat sig för att träda ur bolaget och sälja sin andel vidare. 

200 Med allmänna godtrosförvärvsregler avses de regler som återvinns i godtrosförvärvslagen.
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Utträdande bolagsman A har hittat en köpare och säljer sin andel till B. Efter en tid säljer A sin 

andel även till C. Vilket förvärv har företräde till sakrättsligt skydd i en sådan situation och hur 

uppnås det sakrättsliga skyddet?

Det bör nämnas att avtalet mellan A och B (även avtalet mellan A och C) trots dubbelöverlåtelse 

är obligationsrättsligt giltigt och innebär att B (och C) erhåller rätt till vinst på andelen samt rätt 

att säga upp bolaget. 

Nedan följer tre möjliga situationer samt svar på ovanstående fråga.

1) B erhåller sakrättsligt skydd

För att B ska erhålla sakrättsligt skydd krävs att han underrättar bolaget eller någon av de 

övriga bolagsmännen om sitt förvärv av andelen. I och med underrättelsen blir tredje man 

(bolaget) medveten om att en överlåtelse har skett. Det sakrättsliga skyddet är oberoende av 

om övriga bolagsmän lämnar sitt samtycke eller inte. Däremot krävs samtycke för att B ska få

egenskap av bolagsman och erhålla förvaltningsrätt i bolaget. För B finns inget krav på god 

tro eftersom hans förvärv uppkom före C:s.

2) C erhåller sakrättsligt skydd

För att C, vars förvärv uppkom efter B:s, ska erhålla sakrättsligt skydd krävs att hen är dels 

först med underrätta bolaget om sitt förvärv och dels att hen är i god tro vid denuntiation till 

bolaget. Om C uppfyller båda kraven finns inget hinder för C att erhålla sakrättsligt skydd i 

sitt förvärv av andelen.

3) B erhåller sakrättsligt skydd på grund av C:s onda tro

Om C är först med att underrätta bolaget om sitt förvärv men är i ond tro vad gäller B:s 

tidigare förvärv av andelen mister C sin möjlighet till sakrättsligt skydd. På grund av att C 

före sitt förvärv hade kunskap om att andelen redan var överlåten till B, erhåller istället B 

sakrättsligt skydd så snart hen underrättar bolaget om sitt förvärv. Problem kan dock uppstå 

vid bevisningen om C:s onda tro.
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8 Slutsats

8.1 Överlåtelse mellan närstående

Vid överlåtelser av lös egendom mellan närstående, både mellan makar och i 

handelsbolagsförhållanden, verkar rådighetsavskärandet och besittningsförändringen stå i fokus. För

att en sakrättsligt giltig överlåtelse ska komma till stånd är, enligt rättspraxis och doktrin, 

förändringen i överlåtarens förfoganderätt det centrala. Överlåtaren ska inte efter överlåtelsen kunna

förfoga över den överlåtna egendomen på liknande sätt som före överlåtelsen. Det tycks vidare vara 

omöjligt att åstadkomma en fullständig rådighetsavskärning vid närståenderelationer, men likväl en 

tillräcklig. Den tillräckliga rådighetsavskärningen leder till att ett sakrättsligt skydd vid 

närståendetransaktioner åtminstone blir möjlig, om än svår, att åstadkomma.

Det tycks vara något enklare att åstadkomma en sakrättsligt giltig överlåtelse mellan ett bolag och 

en bolagsman än vid överlåtelser mellan makar. Anledningen är att makar delar samma 

boendeutrymme och att tradition av egendomen ofta inte kan uppfylla de krav på 

rådighetsavskärande som uppställts i rättspraxis. Vid överlåtelse mellan handelsbolag och dess 

bolagsman är rådighetsavskärandet något enklare att åstadkomma. När egendomen flyttas från 

bolagets lokaler till bolagsmannens egen bostad, eller annan fastighet som bolaget inte har tillgång 

till, kan bolaget inte längre förfoga över egendomen på samma sätt som före överlåtelsen.

8.2 Överlåtelse av lös egendom mellan bolag och bolagsman

Den omständighet att bolagsmannen kan agera både som privatperson och som representant för 

bolaget bör inte utesluta möjligheten till sakrättsligt skydd. Det är överlåtarens rådighetsavskärning 

som är det väsentliga och om en sådan kan åstadkommas föreligger inget hinder för att en 

sakrättsligt skyddad transaktion ska anses genomförd. Övervägande för avgörandet av om 

rådighetsavskärning verkligen har skett bör vara i vilken egenskap bolagsmannen har agerat. Har 

hen handlat utifrån sina egna intressen eller bolagets? 

Eftersom det för varje bolagsman råder en lojalitetsplikt gentemot bolaget bör bolaget och 

bolagsman vid varje överlåtelse dem emellan överväga risken för att överlåtelsen kan vara till skada

för bolagets borgenärer. Med uttrycket till skada avses här den risk som medför att bolagets värde 

väsentligt minskar vid överlåtelse av egendom mellan bolag och bolagsman. I och med att det i 

HBL saknas kapitalskyddsregler och bolagsmännen fritt kan överföra bolagets egendom till sig 

själva, finns det en risk att bolagets tillgångar minskar på ett sätt som begränsar borgenärernas 
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möjlighet att få betalt i händelse av bolagets konkurs.201 Finns ingen sådan risk föreligger heller 

inget hinder för det sakrättsliga skyddet. 

Det faktum att en bolagsman alltid har ett solidariskt ansvar för bolagets förpliktelser, förutom när 

han är kommanditdelägare i ett kommanditbolag, bör enligt min mening innebära att en sakrättsligt 

giltig överlåtelse inte har någon rättslig inverkan mot tredje man. Eftersom bolagets borgenärer har 

möjlighet att vända sina anspråk direkt mot bolagsmännen, är deras möjligheter till att utfå 

betalning för sina fordringar stora trots en överlåtelse av egendom mellan bolaget och bolagsman. 

Skulle överlåtelsen mellan bolaget och bolagsmannen avsevärt minska bolagets tillgångar finns 

alltid202 möjlighet till återvinning av egendomen vilket innebär att bolagets tillgångar återställs. 

Min slutsats är att det är fullt möjligt att åstadkomma en sakrättsligt giltig överlåtelse mellan ett 

handelsbolag och dess bolagsman, men att en sådan överlåtelse inte alltid har någon direkt verkan 

gentemot borgenärerna, just på grund av möjligheten till återvinning av egendomen och möjligheten

att rikta sina anspråk direkt mot bolagsmännen. Med andra ord har bolagsborgenärerna, genom 

bolagsmännens solidariska ansvar för bolagets förpliktelser, indirekt rätt att utfå den egendom som 

bolaget överlåtit på bolagsmannen i händelse av bolagets konkurs. Måhända har borgenärerna inte 

separationsrätt till just den egendom som överlåtits, men likväl rätt till motsvarande värde i de fall 

betalning inte kan ske ur bolagets egna tillgångar.

Jag menar således att den egendom som överlåts på bolagsman på ett riktigt sätt, med 

genomförande av ett sakrättsligt moment, tillhör honom som privatperson vid bolagets eventuella 

konkurs. Men trots det har bolagsborgenärerna alltid rätt att kräva betalt av bolagsmannen för de 

fordringar som bolagets tillgångar inte täcker. 

8.3 Överlåtelse av andel i handelsbolag

Eftersom en andel i handelsbolag är en abstrakt sak, det finns ingenting påtagligt som kan traderas, 

blir denuntiation till bolaget det sakrättsliga momentet för överlåtelse av andel i handelsbolag. Det 

räcker dock inte med denuntiation för att en ny bolagsman ska kunna inträda i bolaget, det krävs 

även att överlåtelsen godkänns av samtliga övriga bolagsmän. Av samtycke från de övriga 

bolagsmännen uppstår, för den nya bolagsman, de rättigheter och skyldigheter som följer av HBL. 

Den nya bolagsmannen blir därefter förvatlningsberättigad, om inget inbördes avtal säger annat, 

samt solidariskt ansvarig för bolagets förpliktelser. Genom endast denuntiation till bolaget, utan 

samtycke om överlåtelsen, erhåller förvärvaren av bolagsandelen bara de rättigheter som framgår av

201 Det finns dock alltid möjlighet till återvinning av egendomen i de fall en sådan minskning av tillgångarna har skett.
202 Så länge återvinningen sker med iakttagande av de rättsregler som finns angående förfarandet.
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2 kap 21 § HBL.

I doktrin har framställts att det bör vara tillräckligt att underrätta endast en av de bolagsmän som har

förvaltningsrätt i bolaget. Genom underrättelse till en sådan bolagsman, samt genom hens 

godkännande, borde bolaget anses underrättat eftersom bolagsmannen har rätt att företräda bolagets 

intressen. Det är oklart om en överlåtelse av andel i handelsbolag kan anses utgöra en sådan 

begränsning i förvaltarrätten som framgår av 2 kap 3 § andra stycket  HBL. I och med att det i 2 kap

2 §. HBL nämns särskilt att det fordras samtliga bolagsmäns samtycke anser jag dock att en sådan 

överlåtelse bör anses utgöra en begränsning i de åtgärder som en ensam bolagsman får vidta utan 

övriga bolagsmäns samtycke. Likväl är handelsbolagslagen till större delen dispositiv och i de fall 

bolagsmännen i sitt inbördes avtal kommit överens om något annat är det avtalet som gäller.203

 I och med underrättelsen och godkännandet av överlåtelsen blir förvärvaren således delägare i 

bolaget, men inte bolagsman. För att en ny bolagsman ska kunna träda in, med förvaltarrätt, krävs 

att samtliga av de övriga bolagsmännen samtycker till överlåtelsen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att för att en överlåtelse av andel i handelsbolag ska bli sakrättsligt 

giltig gentemot bolagets borgenärer krävs denuntiation till bolaget, eller i vart fall till en av de 

bolagsmän som har förvaltarrätt i bolaget. För att förvärvaren av andelen ska kunna inträda som ny 

bolagsman med alla de rättigheter och skyldigheter som därav följer, krävs även samtycke från 

samtliga, eller i vart fall från en av, bolagsmännen. 

 

203 Med undantag för 2 kap 5 § HBL som alltid är tvingande.
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