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Sammanfattning 
Frågan om vid vilket moment bundenhet uppstår vid successivt undertecknande av formalavtal 

har prövats i Högsta domstolen (HD) vid tre avgöranden de senaste 15 åren, av vilka det senaste 

avgjordes så sent som 2012. Avgörandena har berört frågan huruvida bundenhet uppstår vid den 

tidpunkt den andra parten undertecknar avtalet eller om bundenhet uppstår först vid den tidpunkt 

det undertecknade avtalet kommuniceras till den första parten eller till en i förhållande till den 

andra parten fristående person.  

 

Med anledning av bristen på tydlighet i gällande rätt, vilken tagit sig uttryck i skiljaktiga 

meningar i rättstillämpningen, har det varit upp till HD att, med vägledning från lagtext, 

förarbeten, doktrin och allmänna principer, besvara bundenhetsfrågan. HD har, med härledning 

från en allmän princip, klargjort att bundenhet uppstår vid den tidpunkt köpehandlingen utges 

antingen till den först undertecknande parten, de av HD specifikt bestämda personerna eller en i 

förhållande till den sist undertecknande parten fristående person.  

 

Genom analys av HD:s resonemang identifieras den riktningsändring som vidtagits av HD samt 

på vilket sätt HD:s resonemang eller uteblivna resonemang ger upphov till betänkligheter vid 

successivt undertecknande av avtal om fastighetsköp. Riktningsändringen, som synes bero på att 

HD valt att utföra en stilfull ändring av tidigare praxis, tar sig uttryck i en komplex definition av 

den fristående person till vilken den undertecknade köpehandlingen kan utges. En av bristerna i 

gällande rätt är avsaknaden av tydliga skyldigheter för de som, utöver motparten och den 

fristående personen, utpekats som godkända mottagare av den undertecknade köpehandlingen. 

Vidare saknas vägledning för hur lång tid som får förflyta mellan den tidpunkt den sist 

undertecknande parten tar emot handlingen till den tidpunkt den först undertecknande parten får 

den av båda parter undertecknade handlingen utgiven till sig. Mot bakgrund av denna avsaknad 

av vägledning finner vi ett de lege ferenda-resonemang motiverat, med stöd av det faktum att 

införandet av en tidsfrist skulle medföra ökad förutsebarhet i frågan vid vilket moment 

bundenhet uppstår vid successivt undertecknande av avtal om fastighetsköp.  
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

Köp av fast egendom är belagt med formkrav för att giltigt avtal ska komma till stånd. Fastän lös 

egendom av betydande ekonomiskt värde i princip kan omsättas formlöst präglas fastighetsköpet 

av dess historiska roll som särskilt viktigt förmögenhetsobjekt. Avtalsingåendet är tydligt 

anpassat för de fall där avtal undertecknas samtidigt av båda avtalsparter. I det enskilda fallet 

sker dock inte undertecknandet alltid samtidigt, tvärtom förekommer det att parterna inte 

samtidigt är fysiskt närvarande vid undertecknandet. 

 

Vi föreställer oss följande scenario. Två parter ämnar ingå ett skriftligt köpeavtal. Köpeavtalet 

undertecknas successivt, dvs. ena parten, exempelvis säljaren, undertecknar avtalet och sänder 

det därefter till motparten, köparen, för undertecknande. När inträder bundenhet för parterna? 

Blir parterna bundna genast vid köparens undertecknande eller krävs något därutöver? Oavsett 

när bundenhet uppstår riskerar säljaren att inte få direkt vetskap därom. I uppsatsen använder vi 

oss kontinuerligt av typfallet där säljaren är den först undertecknande parten och köparen är den 

sist undertecknande parten, enbart av pedagogiska skäl.1 

 

Vid fastighetsköp har det ovan beskrivna scenariot avspeglat sig i rättsfallen NJA 2000 s. 747 I 

och II samt NJA 2012 s. 1095, i vilka HD gett uttryck för ett krav på att den sist undertecknande 

parten meddelar den undertecknade köpehandlingen till den först undertecknande parten eller 

annan fristående person för att bundenhet ska uppstå.2 Även med det uppställda utgivningskravet 

riskerar säljaren att sväva i ovisshet om avtalets fullbordan, från den tidpunkt säljaren avgett 

köpehandlingen till köparen till den tidpunkt han erhåller detsamma. Denna tidsrymd, inom 

vilken säljaren inte vet om avtal ingåtts eller inte, försätter köparen i ett oberättigat överläge, 

vilket medför ökad risk för manipulation och illojalt förfarande.  

 

                                                
1 Även om parternas roll i två av de tre avgöranden som behandlas i uppsatsen är det omvända, jämfört med vårt 
typfall, får samma reglering anses gälla.  
2 NJA 2000 747 I o II samt NJA 2012 s 1095.  
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1.2. Problemformulering 
I. Vid vilket moment i avtalsingåendet uppstår bundenhet vid successivt undertecknande av 

avtal om fastighetsköp?  

II. Medför bindningsordningen brister och i så fall på vilket sätt kan bristerna avhjälpas? 

 

1.3. Syfte  
Syftet med uppsatsen är att genom en noggrann redogörelse för gällande rätt besvara frågan vid 

vilket moment bundenhet uppstår vid successivt undertecknande av avtal om fastighetsköp. 

Syftet är att bedöma ifall en riktningsändring skett i praxis mellan rättsfallen NJA 2000 s. 747 I 

och II och NJA 2012 s. 1095, samt att identifiera eventuella brister i domstolens resonemang i de 

angivna rättsfallen. På så vis är syftet att undersöka huruvida HD:s utformning av 

utgivningskravet bidrar till ökad vägledning och förutsebarhet i frågan om bundenhet vid 

successivt undertecknande av avtal om fastighetsköp. I det fall att vi anser att HD:s praxis brister 

i förutsebarhet syftar vi att föra ett de lege ferenda-resonemang, genom vilket vi avser bidra till 

ökad förutsebarhet i frågan om bundenhet.  

 

1.4. Metod och disposition 
I syfte att ge en pedagogisk framställning av gällande rätt redogörs i kapitel 2 för de allmänna 

avtalsrättsliga reglerna. Kapitlet behandlar särskilt avtalsingående avseende lös egendom, dvs. 

konsensualavtal, vid vilka de allmänna avtalsrättsliga reglerna är fullt tillämpliga. 

Avtalsingåendet avseende fast egendom behandlas i kapitel 3, i vilket särskild hänsyn tas till 

formkravets utformning. Vi utgår från lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område samt jordabalken (1970:994), fortsättningsvis hänvisade till som 

AvtL och JB.  

 

Kapitel 2 och 3 är att se som ett grundläggande underlag för den framställning av 

rättstillämparens resonemang i rättsfallen NJA 2000 s. 757 I och II samt NJA 2012 s. 1095 som 

behandlas i kapitel 4. Samtliga avgöranden berör frågan om när och hur bundenhet uppstår vid 

successivt undertecknande av avtal om fastighetsköp. I kapitlet redogörs även för de 

kommentarer avgörandena gett upphov till i doktrin, med avseende på avtals- och 
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fastighetsrättslig litteratur samt rättsvetenskapliga artiklar. Redogörelsen disponeras enligt 

följande; först behandlas de bakomliggande motiven till utgivningskravet samt hur utgivning ska 

ske och till vem utgivning kan ske, vilket avslutas med en redogörelse för den fristående 

personen. Därefter redogörs för den intresseavvägning som gjorts av HD.  

 

I det 5:e kapitlet analyseras HD:s motiv och resonemang bakom utgivningskravet. Kapitlet inleds 

med en analys av de resonemang som ligger till grund för utgivningskravet och fördjupas genom 

att ställa domskälen i de olika avgörandena mot varandra. Vår egen uppfattning bildas mot 

bakgrund av eventuella skillnader i domskälen med stöd av vad som stadgats i förarbeten och 

doktrin. Vid analysen av den av HD definierade fristående personen görs, utöver en analys av 

respektive förutsättning som uppställts av HD, en hypotetisk prövning av begreppet på vilken vi 

därefter grundar vår tolkning av definitionen.  

 

Med stöd av analysen avser vi uppfylla uppsatsens syfte att avgöra om det finns, för att i så fall 

identifiera, brister i hur utgivningskravet utformats samt föra argumentation för hur denna brist 

skulle kunna avhjälpas. Argumentationen stöds inte enbart på värderingar och avvägningar som 

tidigare lyfts fram i förarbeten, doktrin och rättsfall, utan även på den tidsrymd som inte beaktats 

i samma rättskällor. De slutsatser vi kan dra av analysresultatet redogörs för, tillsammans med ett 

kortfattat svar på uppsatsens frågeställning, i det 6:e och sista kapitlet.  

 

1.5. Avgränsningar 
I uppsatsen tas inte hänsyn till det resonemang som HD för, i rättsfallet NJA 2012 s. 1095, 

angående parternas möjligheter till skadestånd vid culpa in contrahendo.3 Resonemanget må vara 

intressant, men en redogörelse därav skulle utgöra ett uppsatsämne för sig och kan inte anses 

vara av tillräckligt stor vikt för uppsatsens frågeställning för att behandlas.  

 

 

                                                
3 Se HD:s domskäl i NJA 2012 s 1095 p 16-21. 
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2. Reglerna om avtalsingående avseende lös egendom 

2.1. Inledning  
Detta kapitel behandlar avtalsingåendet avseende köp lös egendom, dvs. konsensualavtal, samt 

allmänna avtalsrättsliga principer i syfte att ge förståelse för den fortsatta framställningen i 

uppsatsen om avtalsbindning vid formalavtal. De allmänna avtalsrättsliga reglerna är fullt 

tillämpliga vid konsensualavtal men enbart delvis tillämpliga vid formalavtal, varför 

formalavtalet särskilt behandlas i kapitel 3. 

 

2.2. Avtalsingående i allmän avtalsrätt 

2.2.1. Anbud-acceptmodellen  

Enligt anbud-acceptmodellen ingås avtal genom utväxlande av i huvudsak överensstämmande 

anbud och accept, vilket framgår av 1 § 1 st. AvtL. Anbud och accept är bindande var för sig, 

vilket innebär att anbudsgivaren är bunden av sitt anbud under den s.k. acceptfristen. För accept 

gäller att den ska ha kommit anbudsgivaren till handa inom den i anbudet angivna tidsfristen, 

vilket framgår av 2 § 1 st. AvtL. Om uttrycklig angivelse om tidsfrist saknas i avtalet ska accept 

komma anbudsgivaren till handa inom den legala acceptfristen, vilken innefattar tid för anbudets 

respektive acceptens befordran samt skälig betänketid, enligt 3 § 1 st. AvtL.  

 

Vid rättshandlingar som ger upphov till gynnande rättsföljd för mottagaren gäller den i 7 § AvtL 

stiftade bindningsordningen, enligt vilken anbudsgivaren kan återkalla sitt anbud med laga 

verkan intill dess mottagare tagit del av anbudet eller senast samtidigt därmed.4 Genom en 

motsatstolkning av 7 § AvtL framgår att bundenhet för anbudsgivaren uppstår vid den tidpunkt 

mottagaren tagit del av det. Med andra ord har rättshandlingen inte blivit bindande och inte 

fullbordats innan motparten fått kunskap om meddelandets innehåll (exempelvis läser texten). 

Vid rättshandlingar som ger upphov till förpliktande, eventuellt ogynnsam rättsverkan för 

mottagaren (s.k. påbud) ställs krav på delgivning/ mottagande, dvs. ett krav på att 

                                                
4 Adlercreutz & Gorton (2011), Avtalsrätt I, s 59 ff.  
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rättshandlingen ska ha kommit mottagaren till handa på så vis att mottagaren normalt är i tillfälle 

att ta del av rättshandlingen (exempelvis när brevet är i postlådan eller i inkorgen).5   

 

Huvudregeln är att en rättshandling befordras på avsändarens risk, dvs. kommer inte 

rättshandlingen fram som beräknat har avsändaren bevisbördan för att visa att han gjort vad som 

krävs för att rättshandlingen ska komma fram till mottagare i rätt tid. Avsändaren ansvarar dock 

inte för omständigheter som är hänförliga till adressaten, exempelvis felaktigt uppgiven adress.6  

 

2.2.2. De grundläggande rättshandlingsrekvisiten för avtalsingående 

Rent avtalstekniskt utgör anbud och accept viljeförklaringar vilka får rättsverkan som 

rättshandlingar genom att de grundläggande rättshandlingsrekvisiten är uppfyllda. I detta avsnitt 

presenteras dessa grundläggande rätthandlingsrekvisit. 

 

Till de grundläggande rättshandlingsrekvisiten hör att viljeförklaringen ska avges av en person 

med rättslig handlingsförmåga.7 Den rättshandlande bör dessutom uppfylla krav på avsikt och 

aktivitet, vilket innebär att han med sin viljeförklaring bör ha till avsikt att ingå avtal och ge 

uttryck för densamma för att ge motparten skälig anledning att anta att avsikten var att ingå 

avtal.8 Viljeförklaringen ska innehålla tillräckligt tydlig och preciserad information för att uppnå 

avsedd rättsverkan, dvs. för att parterna ska kunna ingå avtal. Slutligen krävs det även att 

viljeförklaringen är riktad till en tämligen bestämd adressat.9 Vid formalavtal tillkommer här att 

viljeförklaringen ska uppfylla eventuella formkrav, vilket tas upp nedan i kapitel 3.10 

 

2.2.3. Särskilt om krav på utgivande  

I svensk avtalsrätt anses det, utöver de grundläggande rättshandlingsrekvisiten ovan, föreligga ett 

krav på att den rättshandlande ska utge eller avge rättshandlingen för att en rättshandling ska 
                                                
5 Adlercreutz & Gorton (2011), Avtalsrätt I, s 138 samt Ramberg & Ramberg (2014), Allmän avtalsrätt, s 83.  
6 Adlercreutz & Gorton (2011), Avtalsrätt I, s 139 f. samt jfr undantag till huvudregeln s 140. 
7 Adlercreutz & Gorton (2011,) Avtalsrätt I, s 130 f. samt även om viljeteorin i Ramberg & Ramberg (2014), Allmän 
avtalsrätt, s 74 f. 
8 Motparten ska med fog uppfatta att den rättshandlande uttrycker avsikt att rättshandla, se Adlercreutz & Gorton 
(2011) Avtalsrätt I, s 132 ff. jfr dock undantag i NJA 1920 s 446. 
9 Se ex. Adlercreutz & Gorton (2011) Avtalsrätt I, s 61 f. samt Grönfors & Dotevall (2010), Avtalslagen: En 
kommentar, s 47. 
10 AvtL:s första kapitel är inte tillämpligt på formalavtal, 1 § 3 st. AvtL. Jfr Vahlén (1968), Fastighetsköp, s 67.  
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anses vara fullständig.11 Av doktrin och rättsfall förstås att begreppen utge och avge har samma 

innebörd, nämligen att vidta en åtgärd i syfte att bringa viljeförklaring till motpartens kännedom, 

exempelvis genom att posta brevet som är adresserat till motparten.12 Fortsättningsvis används 

begreppet utgivande i uppsatsen, förutom i de fall rättskällorna uttryckligen använder sig av 

begreppet avgivande.  

 

Krav på utgivande framgår inte uttryckligen av avtalslagen, utan anses kunna utläsas motsatsvis 

av 35 § AvtL och indirekt av 1 § 1 st. AvtL.13 Enligt 35 § AvtL gäller en handling av löpande 

beskaffenhet enligt sitt innehåll mot godtroende förvärvare, även om handlingen kommit ur 

utställarens besittning utan dennes vilja. Bestämmelsen ger ett starkt skydd för godtroende part 

och är ett exempel där lagstiftarens ansett att omsättningsintresse vägt tyngre än utställarens 

egenintresse. En motsatstolkning av 35 § AvtL anses ge uttryck för ett krav på att rättshandling 

ska utges för att anses fullbordad.14 Vad gäller 1 § 2 st. AvtL anges uttryckligen i paragrafen att 

anbud och accept blir bindande för den som avgivit anbud eller accept, vilket indirekt anses ge 

uttryck för ett krav på avgivande, eller med andra ord, ett utgivande.  

 

Axel Adlercreutz belyser logiken med utgivningskravet med ett exempel: om ett undertecknat 

kontrakt ligger kvar i undertecknarens skrivbordslåda bör det inte kunna åberopas av motparten, 

även om denne vet om kontraktets existens.15 Om så vore fallet skulle motpartens åberopande av 

kontraktet leda till att den rättshandlande blir bunden av ett kontrakt som denne inte själv tagit 

definitiv ställning till. Ett krav på utgivande är enligt Adlercreutz motiverat av hänsyn till den 

rättshandlande själv, eftersom den rättshandlande inte bör kunna bli bunden genom enbart hans 

avsikt att företa en rättshandling eller hans förberedelser för detta. Själva rättshandlings- eller 

                                                
11 Se ex. Karlgren (1935), Studier i allmän avtalsrätt, s 77 ff. Jfr Adlercreutz & Gorton (2011), Avtalsrätt I, s 134 ff. 
som konstaterar att ett krav på utgivning inte verkar uppställas vid icke uttryckliga handlingar samt att rättsfallet 
NJA 2000 s 747 I o. II verkar ge uttryck för enbart en presumtion för ofullständig rättshandling vid utebliven 
utgivning 
12 Adlercreutz & Gorton (2011), Avtalsrätt I, s 134 f samt det HD anför om den tidigare innebörden av begreppet 
avgiven: “Så ansågs ha skett då [...] överlämnats till tredje man för villkorslös vidarebefordran till köparen.” se HD:s 
domskäl i NJA 2000 s 747 I o. II. 
13 Se ex. Grauers (2012), Fastighetsköp, s 50 samt Adlercreutz & Gorton (2011), Avtalsrätt, s 134. 
14 Se Ramberg & Ramberg (2014), Allmän avtalsrätt, s 81.  
15 Adlercreutz & Gorton (2011), Avtalsrätt I, s 135. 
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rättsverkningsviljan anses inte ha kommit till uttryck förrän rättshandlingen utgivits.16 

Adlercreutz förklarar slutligen utgivningskravet med: “Därmed avses att den rättshandlande ska 

ha gjort något som markerar en avsikt att bringa rättshandlingen till adressatens kännedom.”17.  

 

2.3. Avtalsrättsliga principer och intressen 
Den svenska avtalsrätten grundar sig på två fundamentala principer, nämligen principen om 

avtalsfrihet och principen om pacta sunt servanda. Principen om avtalsfrihet innebär att var och 

en har rätt att fritt ingå avtal medan principen om pacta sunt servanda innebär att när väl avtal 

ingåtts har avtalsparterna en skyldighet att fullgöra avtalet.18 Utöver dessa två grundpelare 

grundar sig den svenska avtalsrätten på löftesprincipen19, vilket innebär att anbud och accept är 

ensidigt bindande rättshandlingar och att bundenhet kan uppstå successivt. Den till 

löftesprincipen motsatta kontraktsprincipen gäller vid formalavtal, se nedan kapitel 3.  

 

Det ligger i samhällets intresse att avtal ska kunna ingås tryggt utan osäkerhetsmoment och 

fördröjningar samt med förutsebara regler som säkerställer en effektiv avtalsuppfyllelse, det s.k. 

omsättningsintresset.20 Därutöver ligger det i parternas skyddsintresse att kunna förlita sig på en 

rättshandling, förutse rättsföljden av sina rättshandlingar samt lita på motpartens åtagande att 

fullfölja avtalet.21 Det ligger även i parternas skyddsintresse enbart bli bunden av vad som vid 

avtalsingåendet var hans vilja och avsikt, dvs. att vara skyddad mot oönskad avtalsbundenhet.22  

                                                
16 Se även Karlgren (1935), Studier i allmän avtalsrätt, s 77, som pratar om att den rättshandlande ska vidta “en 
särskild föranstaltning” för att motparten ska få kunskap om den rättshandlandes vilja.  
17 Adlercreutz & Gorton (2011), Avtalsrätt I, s 135. 
18 Ramberg & Ramberg (2014), Allmän avtalsrätt, s 27. 
19 Löftesprincipen kallas även för löftesteorin. Se exempelvis Adlercreutz & Gorton (2011), Avtalsrätt I, s 57 samt 
Ramberg & Ramberg (2014), Allmän avtalsrätt, s 80, jfr Försl s 37 f. 
20 Ramberg & Ramberg (2014), Allmän avtalsrätt, s 29. 
21 Se om tillitsprincipen i Ramberg & Ramberg (2014), Allmän avtalsrätt, s 74 f. 
22 Se avsnitt 2.2.2. om vilja och avsikt som grundläggande avtalsrekvisit samt om viljeprincipen i Ramberg & 
Ramberg (2014), Allmän avtalsrätt, s 74 f. 
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3. Reglerna om avtalsingående avseende fast egendom 

3.1. Inledning  
Det här kapitlet behandlar avtalsingående avseende fast egendom, dvs. avtalsingående vid 

formalavtal. Särskild hänsyn tas till formkravets utformning i jordabalken, varför det i kapitlet 

redogörs kronologiskt för utvecklingen av formkraven i JB; från 1734 års lag, via de förarbeten 

som ligger till grund för den idag tillämpliga JB, i syfte att göra en så pedagogisk framställning 

som möjligt. Förarbetena ges i detta kapitel stort utrymme för att skapa större förståelse för 

domstolens resonemang i de i kapitel 4 refererade rättsfallen. Fortsättningsvis benämns 1734 års 

jordabalk för “gamla JB”, medan “JB” avser 1970 års jordabalk. 

 

3.2. 1734 års jordabalk 
Gamla JB innehöll endast en regel om köpeavtalet vid fastighetsköp: 

“Köp, skifte och gåva skola skriftligen ske med tvägge manna vittne, och de villkor däri sättas, 

var å samma köp, skifte eller gåva sig grundar, [...]”23 

Den ovan citerade paragrafen lagfäste ett strängt formkrav i det avseendet att avtalet, inklusive 

dess samtliga klausuler, för sin giltighet var beroende av att det upprättades skriftligen samt 

undertecknades av säljaren under bevittning. Syftet med formkravet var att garantera att 

köpehandlingen riktigt och fullständigt återgav vad parterna avtalat.24 Formkravet ansågs inte 

vara uppfyllt genom att säljaren enbart skrivit under en vederbörligen bevittnad köpehandling, 

utan det krävdes även att handlingen avgivits av säljaren. Den allmänna avtalsrättens regler om 

bundenhet ansågs nämligen tillämpliga även vid formbundna viljeförklaringar, och handlingen 

skulle därmed vara avgiven, dvs. en åtgärd som antogs medföra att handlingen kom till 

motpartens kännedom skulle ha företagits.25 Viljeförklaringen ansågs avgiven inte endast om den 

undertecknades i köparens närvaro utan även om den överlämnats till tredje man för vidare 
                                                
23 1 kap 2 § Jordabalk i 1734 års lag. Kursivering tillagd.  
24 Grauers (2012), Fastighetsköp, s 33 f. 
25 Vahlén framhöll att bevisfrågan bättre skulle ha tillgodosetts om man upprätthöll ett krav på att köpehandlingen 
skulle överlämnas till köparen, för att på så sätt bättre fixera tidpunkten för inträdet av säljarens bundenhet. Vahlén 
(1951), Formkravet vid fastighetsköp, Akademisk avhandling, s 66.  
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befordran till köparen. Bevisbördan för att bindande köp inte kommit till stånd ansågs åligga 

säljaren för den händelse att köpehandlingen avgivits till köparen. Motsatsvis ansågs bevisbördan 

åligga köparen för den händelse att säljaren inte avgivit köpehandlingen.26 

 

Enligt praxis var dock överlämnandet inte nödvändigt för att bindande köp skulle ansetts ha 

kommit till stånd. Formkravet var sålunda för säljarens del uppfyllt så snart köpehandlingen 

upprättats och undertecknats av honom. Att handlingen inte avgivits till köparen tolkades som en 

presumtion att säljaren inte velat binda sig.27 Enligt gängse uppfattning var varken säljaren eller 

köparen bunden förrän köparen accepterat och kommunicerat sitt godkännande av säljarens, i 

form av köpehandling, givna anbud.28 Detta samtidiga inträde av bundenhet å ömse sidor 

benämns ömsesidighetsprincipen, vilken behandlas mer utförligt i avsnitt 3.3.3.  

 

Tolkningsmöjligheterna kring formkravet avspeglade sig i tvister som resulterade i en 

omfattande rättspraxis, vilken kom att kodifieras i vad som sedermera lades till grund för 1970 

års jordabalk (JB), se avsnitt 3.3.1.  

 

3.3 Gällande rätt 

3.3.1 Tillkomsten av 1970 års jordabalk 

Formkravet i nuvarande jordabalken (1970:994) är i stort sett en kodifiering av praxis som 

utformades utifrån gamla JB. I propositionen till JB gjordes en avvägning mellan skyddsintresset 

som formkravet ger, och omsättningsintresset, dvs. viljan att minska det besvär som en allt för 

komplicerad formregel skulle medföra.29  

 

I propositionen till JB fördes ett allmänt resonemang rörande vilken omfattning formkravet 

skulle ha. Av propositionen framgår att det i utredningen klargjordes de fördelar ett krav på 

iakttagande av viss form vid fastighetsköp ger upphov till. Formkravet medför att 

                                                
26 Vahlén (1951), Formkravet vid fastighetsköp, Akademisk avhandling, s 68.  
27 Se dock NJA 1954 s 568 där gåvogivarens bristande utgivande läktes genom motpartens erhållande av lagfart, jfr 
Adlercreutz & Gorton (2011), Avtalsrätt I, s 136 
28 Vahlén (1951), Formkravet vid fastighetsköp, Akademisk avhandling, s 72.  
29 “Vad man vinner genom ett formkrav får noga vägas mot det besvär som det innebär att iaktta formregeln.” Prop. 
1970:20 Del B 1 s 123. 
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äganderättsövergången blir helt klarlagd, vilket i sin tur är en förutsättning för att erhålla lagfart. 

Därutöver främjar iakttagande av viss form att överlåtelsen sker efter moget överväganden och 

utgör ett bevismedel för avtalets tillkomst. Av propositionen framgår att utredningen därefter 

betonade att köp av fast egendom i modern tid inte har samma dominerande ekonomiska 

betydelse som förut, med stöd av argumentet att tillgångar som är minst lika ekonomiskt 

värdefulla kan överlåtas i princip formlöst.30 Avsikten var här att inte belasta parterna med 

strängare formkrav än nödvändigt. Hänsyn togs till vid den tidpunkten gällande rätt, enligt vilken 

giltigt avtal ingås genom enbart säljarens undertecknande medan köparens viljeförklaring “får 

vid behov styrkas på annat sätt”31.  

 

Därefter prövades ifall även krav på köparens undertecknande skulle uppställas. Lagberedningen 

fann att ett krav på köparens undertecknande inte skulle innebära en betungande skärpning av 

formkravet, utan det skulle tvärtom vara önskvärt från bevissynpunkt, vilket framgår av 

propositionen. Lagberedningen var av åsikten att fastighetsomsättningen bäst tryggas genom ett 

krav på att parterna undertecknar samtidigt.32 Jordabalksutredningen ansåg dock att ett 

samtidighetskrav skulle medföra komplikationer i praktiken och vara otillfredsställande ur såväl 

parternas som samhällets synvinkel, vilket framgår av propositionen. Samtidighetskravet 

kritiserades även kraftigt av remissinstanserna, varefter jordabalksutredningen gjorde följande 

bedömning om samtidighetskravet:  

 

“Utredningen tar också upp frågan om ett slopande av samtidighetskravet kan leda till 

komplikationer med hänsyn till principen om att utfästelse att sälja fast egendom är ogiltig. 

Denna fråga aktualiseras av att någon tid kan komma att förflyta mellan säljarens 

undertecknande och köparens. Att lagberedningens förslag kräver även köparens underskrift 

torde emellertid knappast betyda, säger utredningen, att det uppkommer ett i förhållande till 

gällande rätt ändrat läge. Också gällande rätt får anses förutsätta någon form av aktivitet från 

köparens sida för att han skall bli bunden av köpet. Både med avseende på gällande rätt och 

lagberedningens förslag måste beaktas att säljaren inte till någon del är bunden innan köparen 

genom någon form av aktivitet accepterat säljarens i form av köpehandling givna anbud. Ej ens 

                                                
30 Prop. 1970:20 Del B 1 s 124. 
31 Prop. 1970:20 Del B 1 s 124. 
32 Prop. 1970:20 Del B 1 s 125. 
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uppfattat som en utfästelse att sälja är säljarens anbud bindande före köparacceptens 

utfärdande.”33  

 

Mot bakgrund av det ovan citerade avsnittet ansåg jordabalksutredningen att ett slopande av 

samtidighetskravet inte skulle medföra några komplikationer och föreslog att kravet skulle utgå. 

Departementschefen betonade att slopandet av samtidighetskravet var ett resultat av en 

avvägning mellan å ena sidan intresset av att trygga bevisning om avtalets tillkomst och å andra 

sidan intresset av att inte onödigt komplicera avtalsingående vid fastighetsköp.  

 

Lagstiftaren utformade således ett formkrav som förutsatte båda parters undertecknande, men 

slopade det tidigare kravet på bevittning. Gällande JB och särskilt formkravets utformning och 

betydelse behandlas nedan i avsnitt 3.3.2.  

 

3.3.2. Minimikrav för bindande köpeavtal 

Lagstiftaren valde att behålla ett antal minimikrav, till förmån för en för parterna mindre 

omständlig överlåtelseprocess.34 Av 4:1 1 st. JB framgår att köpehandlingen ska innehålla en 

överlåtelseförklaring35 och uppgifter om köpeskillingen samt fastigheten.36 Därutöver ska det av 

köpehandlingen framgå vilka som är parter i avtalet. Dessa uppgifter ska sedan styrkas med 

parternas respektive underteckning, vilket framgår uttryckligen av 4:1 1 st. JB.37 Köpehandlingen 

undertecknas vanligtvis av samtidigt närvarande avtalsparter, vilket medför att parterna blir 

bundna samtidigt i enlighet med ömsesidighetsprincipen, se nedan avsnitt 3.3.3.38 Även i de fall 

köpehandlingen undertecknas successivt, dvs. en av parterna undertecknar handlingen för att 

senare sända den till den andra parten för undertecknande, gäller ömsesidighetsprincipen. 

 

                                                
33 Prop. 1970:20 Del B 1 s 125 f. 
34Se om minimikraven i Prop. 1970:20 Del B 1 s 149 f. 
35 Se förtydligande av begreppet “överlåtelse” i Grauers (2012), Fastighetsköp, s 48 f. 
36 Se om köpeskilling samt uppgift om fastighet i Grauers (2012), Fastighetsköp, s 46 f, jfr Prop. 1970:20 Del B 1 s 
150 f.  
37 Ibland krävs även samtycke från make eller maka, sambo eller överförmyndare enligt 7:5 ÄktB, 23 § sambolagen, 
13:10 eller 14:11 FB, jfr Grauers (2012), Fastighetsköp s 55 ff.  
38 Jfr citat av Folke Grauers som beskriver situationen vid samtidigt undertecknande som “[...] att båda 
rättshandlingar utges i stort sett samtidigt.” i Grauers (2012), Fastighetsköp, s 49. 
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Rättsverkan av att de ovan nämnda formföreskrifterna är uppfyllda är att ett avtal om 

fastighetsköp har kommit till stånd och att parterna är bundna av avtalet enligt dess innehåll. I 

det fall köpehandlingen brister i uppfyllande av minimikraven anses köpet ogiltigt, vilket 

framgår av 4:1 3 st. JB.   

 

3.3.3. Kontraktsprincipen och ömsesidighetsprincipen vid köp av fast egendom 

Att avtal om köp av fast egendom kommer till stånd när formföreskrifterna är uppfyllda är ett 

uttryck för kontraktsprincipen.39 Principen framgår indirekt av att reglerna 1 kap AvtL, vilka 

bygger på löftesprincipen, inte är tillämpliga vid formalavtal.40 Kontraktsprincipen innebär att 

anbudsgivaren blir bunden av sitt anbud först vid accept. Att kontraktsprincipen tillämpas 

innebär att den s.k. ömsesidighetsprincipen gäller, dvs. att ömsesidig bundenhet uppstår vid den 

tidpunkt båda parter undertecknat köpehandlingen.41  

 

 

  

                                                
39 Adlercreutz & Gorton (2011), Avtalsrätt I, s 57 f. 
40 Adlercreutz & Gorton (2011), Avtalsrätt I, s 56 samt Grauers (2012), Fastighetsköp, s 49.  
41 Grauers (2012), Fastighetsköp, s 49 ff. I äldre doktrin har framförts att det dock är möjligt att ensidig bundenhet 
uppstår för en part om det avtalats att en part har rätt att under viss tid eller vissa omständigheter frånträda avtalet. 
Jfr Vahlén (1951), Formkravet vid fastighetsköp, Akademisk avhandling, s 73. 
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4. Rättstillämpning vid successivt undertecknande av avtal om 

fastighetsköp  

4.1. Inledning 
I detta kapitel redogörs inledningsvis för sakomständigheter i rättsfallen NJA 2000 s. 747 I och II 

samt NJA 2012 s. 1095, därefter på vilka grunder majoriteten respektive minoriteten i HD och 

underinstanserna rättfärdigat ett krav på utgivande samt till vem utgivning kan ske. 

Avslutningsvis redogörs för den fristående personen samt den intresseavvägning som genomförts 

av HD. Redogörelsen utgör en grund för analysen i kapitel 5, varför, utöver rättstillämparens 

resonemang, även kommentarer till rättsfallen i rättsvetenskaplig litteratur och artiklar beaktas. 

 

4.2. Sakomständigheter i rättsfallen 
I rättsfallet NJA 2000 s. 747 I undertecknade köparna ett köpekontrakt om fastighetsköp hos 

parternas gemensamma fastighetsmäklare samtidigt som handpenning erlades. Därefter sändes 

köpekontraktet från mäklaren till säljaren för underskrift, varefter säljaren sände kontraktet till 

mäklaren, där kontraktet blev kvar. Köparna återkallade sitt anbud med motiveringen att inget 

avtal kommit till stånd eftersom de inte tillställts något av säljaren underskrivet överlåtelseavtal.  

 

I det andra fallet, NJA 2000 s. 747 II, rörde det sig om ett köpekontrakt som först undertecknades 

av köparna och därefter av säljaren. Köpekontraktet blev liggande hos säljarnas ombud. Köparna 

meddelade därefter säljaren att de var av uppfattningen att inget avtal kommit till stånd, eftersom 

de inte erhållit något undertecknat köpekontrakt av säljaren.  

 

I fallet NJA 2012 s. 1095 hade köpekontrakt upprättats och undertecknats av säljaren, ett 

aktiebolag, och därefter sänts till köparen, ett dödsbo. Samtliga dödsbodelägarna undertecknade 

köpehandlingen, varefter köpehandlingen sändes till överförmyndaren för godkännande, 

eftersom en av dödsbodelägarna var omyndig. Överförmyndaren godkände handlingen, behöll en 

kopia och återsände originalet till dödsboet. Köpehandlingen blev därefter liggandes hos 

dödsboet, varefter aktiebolaget fem månader senare, i tron om att inget avtal ingåtts, sålde 



 19 

fastigheten till bolagets ställföreträdare. Dödsboet yrkade bättre rätt till fastigheten eftersom det 

ansåg att köpeavtal ingåtts.   

 

4.3. Utgivningskravets utformning vid fastighetsköp 

4.3.1. Motiv till utgivningskrav  

HD prövade i NJA 2000 s. 747 I frågan huruvida det för bundenhet vid successivt 

undertecknande av köpehandling om fastighetsköp är tillräckligt att den sist undertecknande 

parten enbart undertecknar handlingen eller om denne även bör manifestera den undertecknande 

handlingen utåt så att den blir iakttagbar för motparten.42  

 

Av 4:1 JB framgår inte, utöver minimikraven, något krav på manifestation från den 

rättshandlandes sida för att ett giltigt avtal ska komma till stånd. HD framförde dock att i det fall 

inget krav på manifestation skulle upprätthållas, skulle tidpunkten för bundenhet vara knuten till 

tidpunkten för den andra partens undertecknande, vilket skulle resultera i en oklarhet för den 

först undertecknande parten huruvida avtal ingåtts eller inte. HD ansåg att en sådan 

avtalsbindning skulle försätta ena parten i ett oberättigat överläge i förhållande till den andra, 

vilket i sin tur skulle medföra ökade risker för manipulation och illojalt förfarande. 

 

HD menade att kravet på manifestation är ett uttryck för den allmänna principen att en 

rättshandling blir bindande för en löftesgivare först när den med hans medgivande kommit till 

uttryck utåt.43 HD konstaterade att den allmänna principen får anses ligga bakom 35 § AvtL och 

rättfärdigade principens tillämplighet vid fastighetsköp med att de överväganden som ligger 

bakom avtalslagens reglering även kan vara av betydelse vid formalavtal. HD konstaterade att 

principen, tillämpad på fastighetsköp, innebär att bundenhet inträder först när den sist 

undertecknande parten har låtit sitt undertecknande bli känt utåt och berett motparten möjlighet 

                                                
42 HD:s domskäl i NJA 2000 s 747 I. 
43 HD hänvisar här till NJA II 1915 s 266, Grönfors, (1995), Avtalslagen, s 215 och Karlgren, (1935), Studier i 
allmän avtalsrätt, s 51 ff. 
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att få kännedom därom.44 Avslutningsvis angav HD i avgörandet att bindande köp förelåg i och 

med att den undertecknade köpehandlingen sänts till den anlitade mäklaren.45  

 

HD:s resonemang liknar den i Göta hovrätt (HovR) förda diskussionen kring huruvida allmänna 

avtalsrättsliga principer är tillämpliga på fastighetsrättens område. Instansen fann att sådana 

principer kan tillämpas vid formalavtal ifall det sker med den modifikation som följer av 

formkravet och dess syften. HovR:n konstaterade att “[...] det får anses vara en allmän 

avtalsrättslig princip att en viljeförklaring i form av ett skriftligt avtal i allmänhet är definitiv och 

bindande för den som undertecknat avtalet först då han har vidtagit en åtgärd som är ägnad att ge 

motparten kännedom om undertecknandet.”46 HovR:n konstaterade att det inte framgått av 

förarbetena till JB att lagstiftaren ämnat avskaffa den allmänna avtalsrättsliga principen om att 

viljeförklaringen i en köpehandling i allmänhet måste vara avgiven för att få rättslig effekt, utan 

HovR:n fann att rättsläget i den frågan torde vara i princip oförändrat även efter JB:s tillkomst.47 

Därutöver fann HovR:n att ömsesidighetsprincipens formulering inte utesluter ett krav på 

avgivande/ utgivande: “Formuleringen kan alltså inte tas till intäkt för att samtliga avtalsparters 

undertecknande är en tillräcklig förutsättning för avtalsbundenhet.”48 Avslutningsvis framgår av 

Göta HovR:s domskäl att begreppet avgiven åsyftar till att handlingen ska vara avsänd.49 

 

Göta HovR prövade även ifall avtalslagens bestämmelser, enligt vilka det krävs att en handling 

kommit motparten till handa eller att motparten tagit del av handlingen, kan vara vägledande 

även vid formalavtal.50 Göta HovR fann dock att bestämmelserna bygger på löftesprincipen och 

att de därmed inte kan anses ge uttryck åt en allmän avtalsrättslig princip som kan tillämpas vid 

köp av fast egendom.51 

                                                
44 Jfr HD:s domskäl i NJA 2012 s 1095 samt Victorin, När uppstår bundenhet vid successivt undertecknande av 
köpehandlingar vid fastighetsköp? JT 2000-01 s 951-954, s 951. 
45 HD:s domskäl i NJA 2000 s 747 I.  
46 HovR:ns domskäl i NJA 2000 s 747 I. 
47 HovR:ns domskäl i NJA 2000 s 747 I.  
48 Med formulering torde HovR syfta på hur ömsesidighetsprincipen kommit till uttryck i doktrin, i domskälen 
citerat som: “[...] innebär att avtalsparternas bundenhet inträder samtidigt.” samt “[...] den part som först skrivit 
under inte blir bunden förrän även den andre skrivit under.” se HovR:ns domskäl i NJA 2000 s 747 I.  
49 “Det bör noteras att det enligt fler bestämmelser i avtalslagen inte är tillräckligt att en handling är avsänd [...]”. 
Meningen hänvisar till stycken ovan som behandlar principen om att handlingen ska vara avgiven, se HovR:ns 
domskäl i NJA 2000 s 747 I. 
50 Se förklaring av “tagit del av” och “kommit till handa” i avsnitt 2.2.1. 
51 HovR:ns domskäl i NJA 2000 s 747 I. 
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4.3.2. Särskilt om till vem utgivande kan ske 

HD konstaterade i NJA 2000 s. 747 I att den sist undertecknande parten vanligtvis ger 

rättshandlingen till sin motpart och att bundenhet då uppstår vid den tidpunkt handlingen kommit 

motparten till handa. Därefter fann HD att det, i de fall en fastighetsmäklare anlitats, ofta 

förefaller naturligt att säljaren efter undertecknandet, i stället för att kommunicera direkt med 

köparen, överlämnar ett exemplar av köpehandlingen till mäklaren.52 HD tog särskild hänsyn till 

fastighetsmäklarens lagstadgade skyldighet att tillvarata båda parters intressen samt förbud att 

agera som någon av parternas ombud. HD fann på så vis att ett utgivande av köpehandlingen till 

fastighetsmäklaren anses som en tillräcklig manifestation utåt för att bundenhet ska uppstå och 

tillade därtill att “Detsamma får anses gälla om den av säljaren undertecknande köpehandlingen 

överlämnas till någon annan i förhållande till säljaren fristående person, hos vilken köparen kan 

inhämta upplysning om att köpet är avslutat.”53 I avgörandet NJA 2000 s. 747 II fastslog HD, 

med stöd av de i NJA 2000 s. 747 I anförda domskälen, att köpehandlingen inte var utgiven när 

säljaren enbart kommunicerat den till sitt eget ombud.54   

 

Två avseende HD:s motivering skiljaktiga justitieråd framförde i fallet NJA 2000 s. 747 I åsikten 

att det inte bör vara tillräckligt att köpehandlingen utgivits till någon utomstående, utan att det 

istället borde uppställas ett krav på att köpehandlingen kommit mottagaren till handa, med den 

slutliga motiveringen: “Det bör inte anses tillräckligt att köpehandlingen utgivits till någon 

utomstående, eftersom en sådan lösning avviker från allmän avtalsrätt och inte heller garanterar 

att den andra parten får kännedom om utgivandet och därmed om att avtalet är fullbordat; för 

övrigt är en sådan regel vag i konturen”55. Ett tredje justitieråd tillade för egen del att den först 

undertecknande parten borde vara bunden av avtalet redan under den tid motparten tar del, 

undertecknar och återställer köpehandlingen och framförde en önskan om att lagstiftaren skulle 

se över ömsesidighetsprincipen.56  

 

                                                
52 HD:s domskäl i NJA 2000 s 747 I. 
53 HD:s domskäl i NJA 2000 s 747 I. 
54 HD:s domskäl i NJA 2000 s 747 II. 
55 Se motivering av minoriteten i HD, NJA 2000 s 747 I. 
56 Se vad skiljaktig tillagt för egen del efter minoriteten i HD, NJA 2000 s 747 I. 
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Minoritetens motivering har erhållit stöd i doktrin. Adlercreutz framför i en artikel i Juridisk 

Tidskrift vid Stockholms universitet (JT) åsikten att ett utgivande av handlingen till en fristående 

person, exempelvis fastighetsmäklare, är otillräckligt och förespråkar istället ett strängare krav, 

nämligen ett krav på mottagande/ delgivning av handlingen. “Ett strängare upprätthållande av 

kravet på mottagande/ delgivning skulle vara ägnat att skärpa rutinerna hos mäklarna och bättre 

tillgodose motpartens intresse.”57 Förslaget att uppställa ett krav på mottagande/ delgivning 

aktualiserar en avvägning mellan motpartens skyddsintresse och omsättningsintresset, se nedan 

avsnitt 4.4. Adlercreutz avslutar sin artikel med konstaterandet att mottagandekravet ansluter sig 

till allmänna avtalsrättsliga principer som dominerar den västerländska rättskulturen. Även 

Grauers har i sin lärobok uttryckt sympati för minoritetens åsikter om att ett utgivande till en 

utomstående person inte garanterar att motparten fått kännedom om utgivandet och följaktligen 

inte heller kännedom om avtalets fullbordan.58    

  

Mot bakgrund av HD:s klargörande år 2000 att köpehandlingen kan utges till en av parterna 

anlitad fastighetsmäklare men inte till den sist undertecknande partens ombud, utvecklade HD i 

NJA 2012 s. 1095 resonemanget om till vem utgivning kan ske med följd att bundenhet uppstår. 

“Av det sagda följer att bundenhet vid successivt undertecknande av köpehandlingen alltid 

uppkommer genom att den sist undertecknande parten ger ut handlingen till motparten eller till 

en person som har behörighet att med bindande verkan för denne ta emot handlingen, typiskt sett 

partens ombud. Med hänsyn till fastighetsköpets särskilda natur måste bundenhet vidare antas 

uppstå, inte bara när den av båda parter underskrivna handlingen lämnas till en sådan mäklare 

som omfattas av fastighetsmäklarlagen (2011:666), utan också när den ges in till 

inskrivningsmyndigheten i ett inskrivningsärende eller - i fråga om överlåtelse av ett 

markområde - till fastighetsbildningsmyndigheten för fastighetsbildning.”59  

 

                                                
57 Adlercreutz, Ytterligare om fullbordande av fastighetsköp, JT 2001-02 s 452-455, s 455. 
58 Grauers (2012), Fastighetsköp, s 51.  
59 HD:s domskäl p 14 NJA 2012 s 1095. 
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I doktrin framkommer att ett uteblivet utgivande inte har ansetts medföra att den påstådda 

rättshandlingen omintetgörs, men väl att det föreligger en presumtion för att handlingen inte ska 

ses som slutlig eller fullständig.60 Presumtionen stöds av tidigare rättspraxis där lagfart ansågs 

bota bristen på utgivande.61 

 

4.3.3. Om begreppet fristående person 

Mot bakgrund av HD:s avgöranden år 2000 godtog tingsrätten (TR) år 2012 ett utgivande till 

överförmyndaren i fallet NJA 2012 s. 1095.62 Göta HovR ändrade TR:ns dom, grundat på 

motiveringen att det för den först undertecknande parten inte kan ha framstått som naturligt att 

vända sig till överförmyndaren, med anledning av att överförmyndaren inte deltagit i 

överlåtelsen, inte haft någon skyldighet att låta säljaren ta del av handlingen samt inte har tagit 

hand om originalhandlingen.63 Minoriteten i Göta HovR förde motsatt resonemang om att den 

först undertecknande parten borde ha förstått att köpehandlingen skulle komma att utges till 

överförmyndaren, eftersom en av dödsbodelägarna var omyndig.64  

 

Med anledning av underinstansernas motstridiga resonemang fann HD det nödvändigt att i fallet 

NJA 2012 s. 1095 utreda vem som kan vara att betrakta som fristående person enligt den 

bindningsordning som fastslogs i avgörandena år 2000. Mot bakgrund av att den först 

undertecknande partens skyddsintresse ansågs kunna tillgodoses på annat vis, gav HD uttryck för 

åsikten att det inte fanns “[...] tillräckliga skäl för att förstärka detta skydd genom en utsträckning 

av principerna för avtalsbundenhet vid fastighetsköp utöver vad som redan har skett i praxis. 

Snarare finns det skäl att tillämpa den bindningsordning som HD anvisade i NJA 2000 s. 747 I 

och II med en viss återhållsamhet, så att avvikelsen från vad som följer av allmänna 

avtalsrättsliga principer blir så liten som möjligt.”65 HD formulerade följaktligen tre 

                                                
60Jfr Adlercreutz & Gorton (2011), Avtalsrätt I, s 136. 
61 NJA 1954 s 568. 
62 TR:ns domskäl och dom, NJA 2012 s 1095. 
63 Göta HovR prövade fallet först efter att HD meddelat prövningstillstånd med motiveringen att det ansågs vara av 
vikt för ledningen av rättstillämpningen att målet prövades av HovR, NJA 2012 s 1095. 
64 Se skiljaktiga i HovR:n, NJA 2000 s 747 I.  
65 HD:s domskäl NJA 2012 s 1095 p 22. Angående på vilket sätt HD ansåg skyddsintresset kan tillgodoses, se 
avsnitt 4.4.4 
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förutsättningar som måste uppfyllas av den som hävdas vara en fristående person vid successivt 

undertecknande av köpeavtal om fastighetsköp:66 
 

I. Den fristående personen får inte, beträffande köpehandlingen, stå under den sist 

undertecknande partens instruktionsmakt, “[...] exempelvis får han inte vara skyldig att 

återlämna handlingen till denne.”67 

II. Det bör av avtalet eller omständigheterna vid avtalsingåendet framgå för den först 

undertecknande parten att ett utgivande av handlingen kan komma eller kommer att ske 

till den fristående personen. 

III. Den fristående personen bör ha en skyldighet att tillhandahålla handlingen så att den först 

undertecknande parten ensidigt kan vidta rättsliga dispositioner med stöd av avtalet, “[...] 

exempelvis genom att få till stånd en inskrivning av överlåtelsen.”68 

HD exemplifierade det sistnämnda kravet med att det inte anses tillräckligt att den sist 

undertecknande parten enbart upplyser motparten om att handlingen är undertecknad eller endast 

lämnar en kopia av köpehandlingen hos denna fristående person eller motparten samt att sådant 

handlande kan föranleda skadeståndsansvar. Slutligen konstaterades att den som av båda parterna 

fått i uppdrag att ta emot den undertecknade handlingen och ombesörja lagfart får anses uppfylla 

de tre förutsättningarna för att ses som en fristående person.69   

 

Utan en mer utförlig motivering fann HD att överförmyndaren, i sin roll vid en 

fastighetsöverlåtelse i vilken en underårig är part, inte kan anses vara en fristående person, varför 

bindande köp inte kunde ansetts ha komma till stånd.70   

 

Det av HD preciserade begreppet fristående person har kommenterats i doktrinen. Anders Holm 

framför i en artikel att det fortfarande finns en risk med att acceptera någon annan än motparten 

som mottagande part när rättshandlingen utges, eftersom ett utgivande till en fristående person, 

                                                
66 HD:s domskäl i NJA 2012 s 1095 p 23. 
67 HD:s domskäl i NJA 2012 s 1095 p 23. 
68 HD:s domskäl i NJA 2012 s 1095 p 23. 
69 HD:s domskäl i NJA 2012 s 1095 p 23-24. 
70 HD:s domskäl i NJA 2012 s 1095 p 25-27. 
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oaktat hur tydlig praxis är inom området, inte utgör någon garanti för att motparten de facto 

kommer bli meddelad om den undertecknade handlingen.71 

 

4.4. Avvägningen mellan skydds- och omsättningsintresset  
Utgivningskravet grundar sig på en avvägning mellan å ena sidan intresset av att skydda den 

först undertecknande parten mot illojal spekulation och å andra sidan det allmänna intresset av 

att upprätthålla ett effektivt och inte alltför komplicerat avtalsingående, dvs. 

omsättningsintresset.72 Förenklat innebär avvägningen att utgivningskravet medför en 

förstärkning av formkravet i JB, till skydd för motpartens intresse av att inte sväva i ovisshet, på 

bekostnad av omsättningsintresset.73 Avvägningen innebär även att omsättningsintresset, vilket 

främjas av utgivningskravet, vägt tyngre än intresset av att uppställa ett krav på mottagande/ 

delgivning för att tillgodose motpartens skyddsintresse.74  

 

Mot bakgrund av avvägningen ovan fann HD i avgörandet NJA 2012 s. 1095 att den först 

undertecknande partens skyddsintresse kunde tillgodoses på annat sätt och att det inte fanns skäl 

att utvidga den på utgivningskravet grundade bindningsordningen.75 HD menade att en part, som 

genom oaktsamhet skapat en befogad tillit hos motparten om att avtal ingåtts eller kommer att 

ingås och motparten har drabbats av kostnader eller annan skada på grund av att han handlat på 

grundval av denna tillit, bör kunna hållas ersättningsskyldig.76 Därutöver betonade HD att den 

först undertecknande parten har möjlighet att själv frångå avtalet genom att återkalla sitt anbud 

om han anser sig bli utsatt för illojal spekulation från motpartens sida.77 Den av HD förändrade 

inställningen till hur skyddsintresset skulle tillgodoses motiverades med att avvikelsen från vad 

som följer av allmänna avtalsrättsliga principer skulle bli så liten som möjligt.  

 

                                                
71 Holm, Kalibrerande krav på bundenhet vid successivt undertecknande köpehandlingar, JT 2013-14 s 149-158, s 
151. 
72 Se mer om skydds- och omsättningsintresset i avsnitt 2.3. samt se HD:s domskäl i NJA 2000 s 747 I.  
73 ”Vad man vinner genom ett formkrav får noga vägas mot det besvär som det innebär att iaktta formregeln.” Prop. 
1970:20 del B 1 s 123.  
74 Se avsnitt 4.3.2.  
75 Se avsnitt 4.3.3. samt HD:s domskäl i NJA 2012 s 1095 p 16-24. 
76 HD:s domskäl i NJA 2012 s 1095 p 21. 
77 HD:s domskäl i NJA 2012 s 1095 p 16 o. 22. 
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5. Analys av HD:s motiv och resonemang bakom utgivningskravet 

5.1. Inledning 
I detta kapitel analyseras den riktningsändring som HD tycks ha vidtagit mellan år 2000 och år 

2012, genom en analys av de till utgivningskravet bakomliggande motiven samt 

utgivningskravets utformning. HD:s resonemang granskas med stöd av de åsikter som framlyfts i 

förarbeten och doktrin i syfte att avgöra huruvida det finns brister i hur utgivningskravet 

utformats.  

 

5.2. Härledning av utgivningskravet 
Ursprunget till det uppställda utgivningskravet härleds av HD från en allmän princip som får 

anses ligga bakom 35 § AvtL.78 Det förefaller enligt vår uppfattning egendomligt att HD 

anknyter en för bundenhet avgörande tidpunkt till en så pass vag bestämmelse som en allmän 

princip, särskilt med anledningen av att Göta HovR fört ett utförligt resonemang genom vilket 

utgivningskravet härleddes från en allmän avtalsrättslig princip vars tillämpning rättfärdigades 

såväl vid fastighetsköp som vid andra formalavtal.79 Vi finner det även anmärkningsvärt att HD 

utesluter ett resonemang avseende det utgivningskrav som tycks ha uppställts i tidigare 

rättspraxis, utan istället enbart anknyter den allmänna principen till 35 § AvtL.  

 

En alternativ lösning till den av HD valda, vore att uppställa ett krav på utgivande med stöd av 

att lagstiftaren i förarbeten tycks ha haft avsikten att ett undertecknande även innefattar en 

manifestation utåt. Av förarbeten till JB framgår att det i tidigare praxis har krävts någon form av 

aktivitet från köparens sida som ger uttryck för hans vilja att ingå avtal, för att denne ska ha 

blivit bunden.80 Därpå grundade Göta HovR sitt resonemang.81 Att ett utgivandekrav tycks ha 

uppställts i tidigare rätt bör dock ses mot bakgrund av att gamla JB inte krävde att köparens vilja 

skulle uttryckas skriftligen genom undertecknande av köpekontraktet. Förarbeten ger ingen 

                                                
78 Se avsnitt 2.2.3. samt 4.3.1.  
79 Se avsnitt 4.3.1. 
80 Se avsnitt 3.2. samt 3.3.1. 
81 Se avsnitt 4.3.1.  
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tydlig ledning i frågan om vilken typ av aktivitet som tidigare krävts eller vilken typ av aktivitet 

som fortfarande kan komma att krävas, vilket verkar ge stöd för uppfattningen att lagstiftaren 

förutsatte att begreppet undertecknande även innefattar en efterföljande manifestation utåt av 

undertecknandet.82  

 

Vi är av åsikten att en sådan härledning från förarbeten vore mer sakligt betingad än en 

härledning från en allmän princip som riskerar att upplevas alltför generell för att rättfärdiga ett 

utgivningskrav i den svenska fastighetsrätten som i övrigt präglas av starkt lagreglerade 

formkrav. 

 

5.3. HD:s “katalog” 

Med katalogen avses de av HD specifikt bestämda mottagare till vilka den sist undertecknande 

parten kan utge köpehandlingen med rättsföljden att handlingen ses som utgiven.83 Dessa 

mottagare kommenteras nedan, särskilt avseende hur de förhåller sig till motpartens 

skyddsintresse.  

 

Utöver motparten och den personen som har behörighet att med bindande verkan för motparten 

ta emot handlingen (vanligtvis motpartens ombud) menar HD att köpehandlingen kan utges till 

en av parterna anlitad fastighetsmäklare, vilket HD grundar på uppfattningen att det för parterna 

förefaller naturligt att kommunicera med mäklaren snarare än direkt med motparten.84 Även om 

HD:s uppfattning i de flesta fall är befogad instämmer vi med den i doktrinen rådande 

uppfattningen att det inte kan garanteras att mäklaren omgående utger handlingen till 

motparten.85 Avsaknaden av denna direkta skyldighet för mäklaren att omgående delge 

motparten den definitiva handlingen strider mot motpartens skyddsintresse, varför vi ansluter oss 

till den av Adlercreutz framförda bedömningen att det är otillräckligt att delge mäklaren den 

definitiva rättshandlingen.86 Vi anser dock att en mer specifik reglering av fastighetsmäklarens 

skyldigheter vore mer önskvärd än en faktisk förändring av utgivningskravet i sig. En sådan 

                                                
82 Se avsnitt 3.2. samt 3.3.1. 
83 Se avsnitt 4.3.2.  
84 Se avsnitt 4.3.2. 
85 Se avsnitt 4.2. samt 4.3.3. 
86 Se avsnitt 4.3.2. 
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reglering av mäklarens skyldigheter skulle i väsentligt större mån tillgodose den först 

undertecknande partens skyddsintresse.  

 

Att ett utgivande till inskrivnings- och fastighetsbildningsmyndighet medför bundenhet får 

konstateras, utan att närmare gå in på inskrivnings- respektive fastighetsbildningsprocessen, vara 

tillfredsställande ur såväl parternas som samhällets perspektiv. Konstruktionen är därutöver 

förenlig med äldre praxis där erhållen lagfart ansågs bota bristen på utgivande.87  

 

5.4. HD:s definition av begreppet fristående person  

5.4.1. Övergången från år 2000 till 2012 

Utöver de i katalogen angivna mottagarna har HD öppnat upp för möjligheten att utge avtalet till 

en i förhållande till den sist undertecknande parten fristående person. Möjligheten till detta 

skapades av HD i avgörandet år 2000 genom en i konturen vag formulering om att utgivning kan 

ske genom att köpehandlingen överlämnas till någon i förhållande till köparen fristående person, 

hos vilken säljaren kan inhämta upplysning om att köpet är avslutat.88 Formuleringens innebörd 

lämnade stort tolkningsutrymme vilket kom att avspeglas i avgörandet år 2012, i vilket 

knäckfrågan rörde huruvida överförmyndaren var att betrakta som en fristående person.  

 

5.4.2. Stilfull ändring av rättspraxis  

HD företog, mot bakgrund av bedömningen att den först undertecknande partens skyddsintresse 

kunde tillgodoses genom andra medel, en ytterst snäv tolkning av det tidigare formulerade 

begreppet fristående person och definierade begreppet utifrån tre förutsättningar.89 I detta avsnitt 

undersöker vi på grund därav, mot bakgrund av HD:s konstaterande att det för ledning av 

rättstillämpningen var nödvändigt att pröva betydelsen av begreppet fristående person, huruvida 

definitionen medför förutsebarhet vid framtida avtal om fastighetsköp som undertecknas 

successivt eller ifall definitionen fortfarande kan anses ge utrymme för tolkning.90 

 

                                                
87 Se avsnitt 4.3.2. 
88 Notera att partsbenämningen är baserad på det i uppsatsen angivna typfallet. Se avsnitt 4.3.2. 
89 Se avsnitt 4.3.3. samt 4.4. 
90 Se avsnitt 4.3.3. 



 29 

Av HD:s första förutsättning framgår att den fristående personen inte får, beträffande 

köpehandlingen, stå under den sist undertecknande partens instruktionsmakt. Med begreppet 

instruktionsmakt torde menas makt att ge instruktioner, vilka den instruerade har en rättslig 

skyldighet att efterkomma.91 Formuleringen utesluter, enligt HD, en person som är skyldig att 

utge handlingen till köparen. En uteslutning som förefaller överflödig, eftersom det tycks 

närmast självklart att en person med sådan skyldighet inte kan ses som fristående. En mer 

önskvärd och konkret exemplifiering vore att uttryckligen utesluta köparens ombud eller person i 

motsvarande ställning. Vad som inte framgår av formuleringen är vem som de facto skulle kunna 

innefattas.  

 

Den andra förutsättningen medför att det för den först undertecknande parten bör framgå, av 

avtalet eller omständigheterna vid avtalsingåendet, att utgivande kommer eller kan komma att 

ske till den fristående personen. HD:s resonemang utelämnar exempel på vilka omständigheter 

vid avtalsingåendet som ska anses medföra den först undertecknande partens förståelse för att 

handlingen kan komma att utges till en person samt vem denna person skulle kunna vara. För att 

trygga förutsebarheten torde enbart tydliga omständigheter, såsom en särskild persons 

närvarande vid och inblandning i förhandlingar, kunna föranleda en sådan förståelse. Det saknas 

även vägledning för vilken grad av förståelse som krävs från den först undertecknande partens 

sida; är det tillräckligt att denne borde ha förstått eller krävs att denne ska ha förstått till vem 

handlingen kan ha utgivits.  

 
Dragen till sin spets kan det faktum att formuleringen saknar begränsning vad gäller hur många personer som kan 

förstås vara fristående personer, innebära att parterna i avtalet kan komma att utveckla sin egen katalog av personer 

till vilka handlingen kan utges. Visserligen skulle det krävas att denna katalog skulle framgå i avtalet eller av 

omständigheterna vid avtalsingåendet, men vi finner det tvivelaktigt att denna möjlighet skulle bidra till önskvärd 

tydlighet för rättstillämpningen; den först undertecknande parten skulle kunna bli tvungen att vända sig till en i 

princip obegränsad krets av fristående personer för att inhämta upplysning om köpets avslutande.  
 

För att den tredje förutsättningen ska vara uppfylld krävs det att den fristående personen har en 

skyldighet att tillhandahålla handlingen så att den först undertecknande parten ensidigt kan vidta 

rättsliga dispositioner med stöd av avtalet. HD förtydligar det sistnämnda med att varken en 

                                                
91 Observera att definitionen är utarbetad av uppsatsförfattarna med vägledning av prof. emeritus Ingrid Arnesdotter.  
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upplysning om att handlingen är undertecknad eller ett överlämnande av en kopia är tillräckligt, 

samt att det ska vara möjligt att med stöd av handlingen få till stånd en inskrivning. Vi tolkar den 

av HD givna, om än inte så pedagogiska, förklaringen som att köpehandlingen ska överlämnas 

fysiskt i dess originalform.92  

 

Därutöver innebär formuleringen av förutsättningen att den fristående personen ska inneha en 

skyldighet, vilken torde antingen härröra från lagtext eller uppdrag, att tillhandahålla handlingen. 

Denna skyldighet torde inte härstamma från instruktioner ensidigt från köparens sida, med 

anledning av att den fristående personen inte får stå under köparens instruktionsmakt. Därtill 

kvarstår vad HD innefattar i begreppet “tillhandahålla”.93 Ordvalet torde tyda på att HD ansett 

det tillräckligt att den fristående personen innehar handlingen på så vis att handlingen är ställd 

till säljarens förfogande (med andra ord att säljaren bereds möjlighet att del av den om han så 

vill) och att den fristående personen inte är skyldig att vidta en åtgärd för att ge säljaren 

kännedom om handlingen. 

 

I HD:s domskäl år 2012 saknades en uttrycklig prövning av hur och i vilka delar 

överförmyndaren inte uppfyllde förutsättningarna för att anses som fristående person. Vi är av 

uppfattningen att en sådan prövning - oberoende av dess resultat - skulle vara vägledande för 

rättstillämpningen, vilket vi nedan åskådliggör genom att belysa vad som skulle kunna antas ha 

framkommit vid en prövning av HD.  

 

Det synes tveksamt att överförmyndaren skulle anses stå under den sist undertecknande partens 

instruktionsmakt beträffande köpehandlingen. Det är emellertid visat i målet att över-

förmyndaren de facto återlämnade köpehandlingen i originalform till den sist undertecknande 

parten, vilket talar för att den första förutsättningen inte skulle anses vara uppfylld. 

 

Vad gäller den andra förutsättningen aktualiseras frågan huruvida motparten i fallet hade förstått 

eller borde ha förstått (oklart här vilken grad av förståelse som krävs) att avtalet skulle komma 

att överlämnas till överförmyndaren p.g.a. omständigheten att en av dödsbodelägarna var 

                                                
92 Se avsnitt 4.3.3. 
93 Nationalencyklopedin definierar att tillhandahålla: “ställa till (ngns) förfogande”. 



 31 

omyndig samt huruvida resonemanget skulle kunna läggas till grund för att överförmyndaren 

skulle anses uppfylla den andra förutsättningen. Om inte annat hade en prövning härom 

åtminstone gett ledning för om resonemang, liknande det som anfördes av minoriteten i Göta 

HovR, kan komma att erhålla stöd i liknande fall.94  

 

Det är enligt vår uppfattning troligt att HD skulle anse att ett utgivande till överförmyndaren 

brister angående den tredje förutsättningens krav på att den fristående personen bör ha en 

skyldighet att tillhandahålla ett original till den först undertecknande parten. Önskvärt vore en 

generell vägledning från HD:s sida hur uttalad en sådan skyldighet bör vara, exempelvis om 

skyldighet bör framgå av lagtext eller uppdrag, eller ifall det kan anses tillräckligt om den 

fristående personen har en allmän skyldighet att tillgodose partens intresse.  

 

Med underlag av denna hypotetiska prövning samt vad som ovan framgått om den fristående 

personen, väcks frågan vem, utöver de i katalogen nämnda personerna, som över huvud taget kan 

tänkas uppfylla de av HD uppställda förutsättningarna. HD:s exemplifiering av en fristående 

person framstår i det närmaste som en för parterna gemensam uppdragstagare, vilket antyder, om 

än med viss försiktighet, att denna fristående person i själva verket är en omskrivning av den i 

katalogen redan nämnda personen som är behörig att med bindande verkan för motparten ta emot 

handlingen.  

 

För att visa på den fristående personens likhet med en person som är behörig att med bindande 

verkan för motparten ta emot handlingen har vi gjort en samlad bedömning av de tre 

förutsättningarna, vid vilken vi finner att den fristående personen är: en person som, genom 

uppdrag, avtal eller på annat sätt erhållit skyldighet - utan att för den sakens skull stå under 

köparens instruktionsmakt beträffande handlingen - att ta emot handlingen i form av det fysiska 

köpekontraktet - i originalform - för att ställa köpekontraktet till säljarens förfogande, vilket 

säljaren är införstådd med.95 Det tycks alltså som om den fristående personen i de flesta fall är en 

uppdragstagare som har fått i uppdrag att, givetvis med behörighet, ta emot köpehandlingen. 

 

                                                
94 Se avsnitt 4.3.3.  
95 Med reservation för att den av oss gjorda tolkningen av HD:s definition inte nödvändigtvis är fulländad och 
givetvis också kan bemötas med kritik.  
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Det förefaller anmärkningsvärt att HD bemödat sig med att framarbeta en definition som 

knappast kan ses som förutsebar, istället för att enbart använda sig av den i katalogen nämnda 

personen som är behörig att med bindande verkan för motparten ta emot handlingen. Orsaken till 

definitionens utformning tycks vara grundad på avsikten att på ett stilfullt sätt stänga den dörr 

som öppnades av HD år 2000 och därmed avsevärt begränsa möjligheten att de facto utge 

handlingen till en fristående person. Denna bakomliggande avsikt framgår inte uttryckligen av 

domskälen, men torde kunna utläsas, vid sidan av vad som framgår av definitionen, genom att 

HD i en inte obetydlig del av domskälen redogör för parternas skadeståndsmöjligheter istället för 

att bygga vidare på den bindningsordning som presenterades år 2000. Därtill uppmanar HD till 

en återhållsam tillämpning av densamma.96  

 

Visserligen må definitionen i teorin bidra till att trygga framför allt den först undertecknande 

partens skyddsintresse genom att väsentligen begränsa antalet personer som kan ses som 

fristående, men vi menar att definitionens komplexa utformning i praktiken riskerar att bidra till 

osäkerhet om till vem köpehandling kan utges. Vi anser sålunda att HD inte når sin målsättning 

att ge tydlig vägledning beträffande den fristående personen för framtida rättstillämpning, istället 

utgör HD:s tre förutsättningar snarare en otydlig stig på vilken fler tvistiga avtalsparter kommer 

att gå innan en definitiv väg stakats ut. 

 

5.5. Tidpunkten för bundenhet och reglering därav 
5.5.1. Inledning  

Gällande rätt, enligt vilken tidpunkten för bundenhet vid successivt undertecknande av avtal om 

fastighetsköp är knuten till tidpunkten för utgivande, föranleder ett resonemang om vid vilken 

tidpunkt utgivande - och därmed bundenhet - borde ske respektive uppstå.   

 

Den tid som löper från det att köparen tagit emot den av säljaren undertecknade köpehandlingen 

till dess säljare har tagit emot den av båda parter undertecknade handlingen, fortsättningsvis 

kallad “tidsaspekten”, har varken behandlats i lagstiftning, förarbeten eller rättspraxis.97 Genom 

att besvara den för uppsatsen aktuella frågan om vid vilket moment bundenhet uppstår synliggörs 
                                                
96 Se avsnitt 4.3.3. 
97  Därav har tidsaspekten utelämnats ur uppsatsens beskrivande kapitel. Jfr dock NJA 2012 s 1095 där tvesala 
skedde först efter 5 månader, se avsnitt 4.2.  
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de brister som tidsaspektens utelämnande medför. Avslutningsvis redogörs för hur bristerna kan 

avhjälpas.  

 

5.5.2. Vid vilket moment uppstår bundenhet 

Ömsesidig bundenhet uppstår vid den tidpunkt köparen, som erhållit ett av säljaren undertecknat 

köpekontrakt, efter undertecknande utger kontraktet till säljaren, en i katalogen nämnd person 

eller en fristående person (troligtvis en gemensam uppdragstagare). Att tidpunkten för ömsesidig 

bundenhet anknyts till tidpunkten för utgivande innebär, enligt vår uppfattning, att bundenhet 

inträffar vid den tidpunkt köparen avsänder den undertecknade köpehandlingen, exempelvis 

postar brevet. Vår uppfattning stämmer överens med en ordagrann tolkning av HD:s formulering 

i det första avgörandet år 2000, vari HD ansåg att bundenhet uppstått vid tidpunkten när den 

undertecknade köpehandlingen sänts till den anlitade mäklaren.98 Att ett köpekontrakt sänts till 

motparten torde innebära att kontraktet avsänds, dvs. skickas iväg adresserat till motparten. 

Resonemanget överensstämmer med vad som framgår av Göta HovR:s domskäl i samma fall, 

nämligen att begreppen utgiven/ avgiven är att jämställa med avsänd.99  

 

En annan tolkning vore att tillmäta det faktum att köpekontraktet sänts till motparten innebörden 

att kontraktet även kommit fram till motparten. En sådan tolkning ger för handen att avtalslagens 

bestämmelser om att en rättshandling ska ha kommit motparten till handa eller till del skulle bli 

tillämpliga.100 En hypotetisk tillämpning av bestämmelserna på vårt typfall skulle innebära att 

ömsesidig bundenhet uppstår, om ett krav på delgivning uppställs, vid den tidpunkt 

köpekontraktet kommit säljaren till handa (kontraktet ligger i säljarens brevlåda) eller, om ett 

krav på att säljaren ska ha tagit del av kontraktet uppställs, vid den tidpunkt säljaren har fått 

kunskap om kontraktets innehåll (säljaren har läst kontraktet). Vi ansluter oss dock till 

majoritetens åsikt i Göta HovR angående att bestämmelserna om att en handling kommit 

motparten till handla eller till del bygger på löftesprincipen och att bestämmelserna därmed inte 

ger uttryck åt någon allmän avtalsrättslig princip som kan anses gälla även vid köp av fast 

egendom.101   

                                                
98 Se avsnitt 4.3.1. 
99 Se avsnitt 4.3.1. 
100 Se avsnitt 2.2.1. 
101 Se avsnitt 4.3.1. 
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Vi är av uppfattningen att utgivande av köpekontraktet sker vid tidpunkten för avsändandet av 

kontraktet, vilket innebär att ömsesidig bundenhet uppstår vid den tidpunkt köparen lämnar ifrån 

sig brevet för postbefordran, se illustration nedan. 

 
 

 

 

 

 

 

För enkelhetens skull har vi i illustrationen enbart valt att använda oss av den fristående personen, denne kan 

givetvis, med samma rättsverkan, bytas ut mot någon av de personer som omfattas av katalogen. Alternativ A: 

köparen sänder köpehandlingen direkt till säljaren. Alternativ B: köparen sänder köpehandlingen till fristående 

person som därefter tillhandahåller handlingen för säljaren. Kryssen markerar den tidpunkt vid vilken ömsesidig 

bundenhet uppstår.  
 

Av illustrationen ovan framgår att ömsesidig bundenhet uppstår vi den tidpunkt köparen lämnar 

ifrån sig köpekontraktet för postbefordran adresserat till säljaren (A) eller adresserat till den 

fristående personen (B). Att köpekontraktet bör vara adresserat torde framgå av den 

avtalsrättsliga principen att en viljeförklaring ska vara riktad till en bestämd adressat.102 Att 

köparen kan utge kontraktet till andra än sin motpart innebär att köpekontraktet kan vara 

adresserat till såväl motpart som till någon av personerna i katalogen eller till en fristående 

person.  

 

Vid såväl alternativ A som alternativ B kan det i praktiken uppstå problem i det fall att 

köpekontraktet kommer bort under tiden för postbefordran. Här torde huvudregeln i avtalsrätten 

vara tillämplig, nämligen att en rättshandling befordras på avsändarens risk.103 Kommer inte 

köpekontraktet fram som beräknat har avsändaren bevisbördan för att visa att han gjort vad som 

krävs för att köpekontraktet ska komma fram till mottagaren i rätt tid, vilket torde ge avsändaren 

incitament att sända köpekontraktet i rekommenderat brev och på så sätt trygga bevisningen.  

                                                
102 Se avsnitt 2.2.2. 
103 Se avsnitt 2.2.1. 
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5.5.3. Införande av legal tidsfrist i gällande rätt 

I den gällande bindningsordningen saknas vägledning för inom vilken tid köparen bör 

underteckna och utge, dvs. avsända, handlingen till sin motpart eller den fristående personen, 

vilket medför att köparen i teorin har en obegränsad tid inom vilken han kan välja att utge 

handlingen till säljaren eller till den fristående personen. Vår bedömning är att ett införande av 

en tidsfrist, inom vilken köparen skulle vara tvungen underteckna och utge handlingen till 

säljaren eller till en fristående person, skulle begränsa den tid under vilken säljaren svävar i 

ovisshet angående avtalets fullbordan. I det fall parterna inte själva avtalar om en tidsfrist skulle 

en legal tidsfrist gälla, liknande med vad som gäller i avtalsrätten.104 Den legala tidsfristen, 

tillämpad vid successivt undertecknande av avtal om fastighetsköp, skulle förslagsvis löpa från 

tidpunkten för säljarens avsändande av den undertecknade köpehandlingen till tidpunkten för 

köparens återsändande av densamma och bestå av dels den förväntade tiden för postbefordran av 

kontraktet från säljaren till köparen och dels av en skälig betänketid för köparen. Varken i 

propositionen eller i HD:s resonemang uppställs något direkt hinder mot att en legal tidsfrist 

skulle kunna införas även vid avtalsingående i fastighetsrätten.105  

 

 

 

 

 

 

Införande av en tidsfrist, ovan illustrerad av stoppuret, skulle ge tydlig vägledning för parterna 

inom vilken tid ett avtal kan komma att fullbordas, vilket skulle främja förutsebarheten. 

Exempelvis skulle säljaren efter en legal tidsfrist, med beaktande av förväntad tid för 

postbefordran från köparen till säljaren eller den fristående personen, med säkerhet kunna avgöra 

om avtal ingåtts eller inte.  

  

                                                
104 Se avsnitt 2.2.1. 
105 Se avsnitt 3.3.1. 
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En viss tid av osäkerhet om avtalets ingående är dock ofrånkomlig, eftersom 

ömsesidighetsprincipen tillämpas i förening med möjligheten för avtalsparterna att underteckna 

avtalet successivt. Införandet av ett samtidighetskrav skulle utesluta den osäkerhet som 

ömsesidighetsprincipen ger upphov till, men skulle innebära ett alltför komplicerat formkrav i 

praktiken, vilket även påtalades i förarbeten till JB.106 På samma vis skulle en förändring av 

ömsesidighetsprincipen kunna utesluta den osäkerhet som successivt undertecknande av avtal ger 

upphov till, men inte utan att rubba en för formalavtal fundamental princip. 

 

En bestämd tidsfrist skulle minska köparens möjlighet till illojal spekulation samt minska risken 

för att säljaren vidtar handlingar i felaktig tro om att avtal inte ingåtts. Därmed skulle konflikter 

liknande den i NJA 2012 s 1095 om tvesala undvikas.107 Med en fastställd tidsfrist skulle säljaren 

efter en tid veta säkert huruvida avtal ingåtts eller inte och därefter fritt kunna ingå ett nytt 

köpeavtal utan att riskera äganderättsanspråk från den tidigare avtalsparten. En sådan tidsfrist 

skulle innebära minimal inskränkning i bindningsmodellen för fastighetsköp och heller inte 

påverka den för fastighetsköpet starkt rotade ömsesidighetsprincipen.  

 

Mot bakgrund av de fördelar ett införande av en tidsfrist skulle medföra framstår det som 

anmärkningsvärt att såväl lagstiftaren som tillämparen, genom att enbart reglera hur och till vem 

köpehandlingen ska utges, förväntar sig att regleringen av tidsaspekten sker inomobligatoriskt. 

Vi är av åsikten att ett införande av en sådan tidsfrist, alternativt ett uppmärksammande av det 

problem regleringens frånvaro ger upphov till, skulle medföra ökad förutsebarhet vid successivt 

undertecknande av avtal om fastighetsköp. 

  

                                                
106 Se avsnitt 3.3.1. samt 3.3.3. 
107 Se avsnitt 4.2. 
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6. Sammanfattande slutsatser 

6.1. Frågeställning 
I detta avslutande kapitel kommer vi att sammanfatta de slutsatser vilka framkommit som 

resultat av undersökningen samt besvara uppsatsens problemformulering: 

I. Vid vilket moment i avtalsingåendet uppstår bundenhet vid successivt undertecknande av 

avtal om fastighetsköp?  

II. Medför bindningsordningen brister och i så fall på vilket sätt kan bristerna avhjälpas? 

 

6.2. Sammanfattande slutsatser 
Frågan vid vilket moment bundenhet uppstår vid successivt undertecknande av köpeavtal om 

fastighetsköp har besvarats av HD, som genom införande av ett utgivningskrav knutit an 

tidpunkten för bundenhet till tidpunkten för den sist undertecknande partens utgivande. HD har 

valt att grunda utgivningskravet på den allmänna principen att en rättshandling blir bindande för 

en löftesgivare först när den med hans medgivande kommit till uttryck utåt, istället för att låta 

vägledning ske med stöd av äldre rättspraxis och förarbeten till JB.  

 

Utöver ett utgivande till den först undertecknande parten godtas ett utgivande till de av HD 

angivna personerna, däribland en av parterna anlitad fastighetsmäklare - trots att mäklaren saknar 

uttrycklig skyldighet att i sin tur utge handlingen till motparten. Därutöver har HD år 2000, valt 

att öppna upp möjligheten för ett utgivande till en fristående person, vilket tolv år senare verkar 

ha försatt HD i en besvärlig situation. Följaktligen har HD utformat en komplicerad definition av 

den fristående personen istället för att ge tydlig vägledning, på bekostnad av förutsebarheten. 
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6.3. Svar på uppsatsens frågeställning 
Vid successivt undertecknande av avtal om fastighetsköp uppstår ömsesidig bundenhet vid 

momentet för den sist undertecknande partens utgivande, dvs. avsändande, av köpehandlingen 

till någon av nedanstående personer:   

I. den först undertecknande parten 

II. den först undertecknande partens ombud eller annan som är behörig att med bindande 

verkan ta emot köpehandlingen  

III. en av parterna anlitad fastighetsmäklare 

IV. inskrivnings- eller fastighetsbildningsmyndighet, eller  

V. en person som, genom uppdrag, avtal eller på annat sätt erhållit skyldighet - utan att för 

den sakens skull stå under köparens instruktionsmakt beträffande handlingen - att ta emot 

handlingen i form av det fysiska köpekontraktet - i originalform - för att ställa 

köpekontraktet till säljarens förfogande, vilket säljaren är införstådd med 

Vad som inte reglerats av rättstillämparen är den tidsrymd inom vilken den först undertecknande 

parten kan tvingas sväva i ovisshet avseende huruvida avtal ingåtts eller kan komma att ingås. 

Införandet av en tidsfrist inom vilken den sist undertecknande parten är tvungen att svara på den 

först undertecknande partens, i form av köpehandling, givna anbud skulle medföra att den först 

undertecknande parten vet inom vilken tid han kommer få vetskap om avtalets fullbordande, utan 

att för den sakens skull vara onödigt betungande för den sist undertecknande parten. Ett 

införande av en sådan tidsfrist skulle medföra ökad förutsebarhet vid avtalsingående och 

motverka uppkomsten av framtida tvister angående bundenhet vid successivt undertecknade 

avtal om fastighetsköp samt främja intresset för okomplicerad omsättning av fastigheter.  
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