
 

 

 

Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Masteruppsats 30 hp | Masterprogram i Affärsjuridik - Affärsrätt 

HT2015/VT2016 | LIU-IEI-FIL-A—16/02134--SE   

 

 

En skildring av vad som bör gälla vid köp av lösöre; den ålderstigna 

traditionsprincipen eller den gryende avtalsprincipen 

  __________________________________________________________ 

 

A depiction of the judicial crossroad concerning which principle should be 

current law regarding moveable property; the doctrine of traditio or 

consensus  

 

 

 

Författare: Benjamin Strand 

Handledare: Herbert Jacobson 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sverige 

013-28 10 00, www.liu.se 



Benjamin Strand 

Affärsjuridiska programmet 

Masterarbete 

 

I 

 

 

Sammanfattning 

I denna uppsats har jag fördjupat mig i det sakrättsliga rättsområdet, närmare bestämt de två 

rättsprinciper som är avgörande vid uppkomsten av sakrättsligt skydd; traditionsprincipen och 

avtalsprincipen. Det har under längre tid pågått en diskussion angående vilken rättsprincip 

som bör vara gällande rätt vid köp av lösöre i svensk rätt. Idag är traditionsprincipen gällande 

rätt och har varit det under lång tid. I denna uppsats har en genomgång av det sakrättsliga 

området gjorts och jag har kommit till slutsatsen att avtalsprincipen bör ersätta 

traditionsprincipen vid köp av lösöre. 

Uppsatsen riktar sig till såväl personer med juridiska kunskaper som personer utan. Uppsatsen 

är skriven för belysa den problematik som föreligger inom rättsläget vid köp av lösöre i 

Sverige. Utöver belysa problemet i den svenska rätten har jag även föreslagit en förändraring 

av det svenska rättsläget. 

En historisk redogörelse av rättsområdet har gjorts i den inledande delen av uppsatsen. Efter 

den rättshistoriska delen har en redogörelse för traditionsprincipen, innehållande en grundlig 

rättsfallsanalys, gjorts. Efter traditionsprincipen har en liknande skildring för avtalsprincipen 

gjorts.  

En genomgång av de argument som diskuterats i artiklar, doktrin, och rättsfall, för och emot 

såväl traditionsprincipen som avtalsprincipen har tagits upp och behandlats i uppsatsen.  

Avslutningsvis har en analys av all framlagd fakta gjorts där min slutsats, att det föreligger 

övervägande skäl för en övergång till avtalsprincipen vid köp av lösöre, har presenterats.  
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I skrivande stund är min masteruppsats slutförd. Ett examensarbete likt en masteruppsats är en 

milstolpe på den akademiska vägen, vilken jag började vandra hösten 2011. Masteruppsatsen 
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Förkortningar 

Brottsbalken = Brottsbalk (1962:700) 

Konkurslagen = Konkurslag (1987:672) 

KöpL = Köplagen 

Konsumentköplagen = Konsumentköplag (1990:932) 

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

NJA = Nytt juridiskt arkiv 

Prop.= Proposition  

Skuldebrevslagen = Lag (1936:81) om skuldebrev 

SOU = Statens offentliga utredning 

SvJT = Svensk juristtidning 

Utsökningsbalken = Utsökningsbalk (1981:774) 
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Masteruppsats 

1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

”Sverige går över från "traditionsprincipen" till "avtalsprincipen" vid handel med lösöre.”1 

En kommitté (Löseöreskommittén2) tillsattes den 14 mars 2013 i syfte att utreda ifall det finns 

långsiktiga och samhällsekonomiska fördelar om Sverige övergår från traditionsprincipen till 

avtalsprincipen när det gäller köp av lösöre.  

Köplagen31 § definierar termen köp. Enligt KöpL 1 § avser ett köp, köp av lös egendom. Köp 

innebär att lös egendom överlåts till annan mot vederlag i pengar. En övergång av äganderätt 

genom universalsuccession är alltså inte ett köp.4 Köpobjektet ska utgöras av lös egendom 

och kallas i lagen för vara.5 När köpet är slutfört erhåller köparen, ett så kallat, sakrättsligt 

skydd. Det sakrättsliga skyddet ger förvärvaren skydd mot säljarens borgenärer, så kallat 

borgenärsskydd, och även skydd mot annan förvärvare som gör anspråk på samma egendom, 

så kallat omsättningsskydd.6 Begreppet borgenärsskydd kan avse både överlåtarens skydd mot 

förvärvarens borgenärer och förvärvarens skydd mot överlåtarens borgenärer.7 Enligt svensk 

rätt är tiden för när detta sakrättsskydd erhålls beroende av två principer: traditionsprincipen 

och avtalsprincipen. 

Traditionsprincipen är den princip som tillämpas enligt svensk rätt vid köp av lösöre. 

Traditionsprincipen innebär att köparen av en vara inte får skydd mot säljarens borgenärer 

förrän varan har kommit i köparens besittning, med andra ord traderats.8 Att köparen endast 

innehar ett avtal om köpet kommer inte att ge hen skydd mot säljarens borgenärer vid en 

                                                 
1 Dagens Juridik, Ebba Wigerström, ”Sverige går över från "traditionsprincipen" till "avtalsprincipen" vid handel 

med lösöre”  http://www.dagensjuridik.se/2015/03/sverige-gar-over-fran-traditionsprincipen-till-avtalsprincipen-

vid-handel-med-losore 2015-11-08. 
2 SOU 2015:18, Lösöreköp och registerpant, s. 3. 
3 Köplag (1990:931), hädanefter kallad KöpL. 
4 Håstad, Torgny, ”Köprätt och annan kontraktsrätt”, sjätte upplagan, Uppsala 2009, s. 27. 
5 Håstad, Torgny, ”Köprätt och annan kontraktsrätt”, sjätte upplagan, Uppsala 2009, s. 29. 
6 Henriksson, Per, ”Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser”, Stockholm 2009, s. 27. 
7 Henriksson, Per, ”Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser”, Stockholm 2009, s. 48. 
8 Mellqvist, Mikael, ”Fordran & Skuld”, tionde upplagan, Visby 2015, s. 192. Henriksson, Per, ”Sakrättsliga 

moment och deras ekonomiska konsekvenser”, Stockholm 2009, s. 71. Millqvist, Göran, ”Sakrättens grunder”, 

sjunde upplagan, Visby 2015 s. 40. 

http://www.dagensjuridik.se/2015/03/sverige-gar-over-fran-traditionsprincipen-till-avtalsprincipen-vid-handel-med-losore
http://www.dagensjuridik.se/2015/03/sverige-gar-over-fran-traditionsprincipen-till-avtalsprincipen-vid-handel-med-losore
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eventuell utmätning eller konkurs. Avtalsprincipen innebär däremot att köparen får skydd mot 

säljarens borgenärer redan genom avtalets ingående.9 

Frågan vilken av dessa två principer som bör användas vid köp av lösöre har lett till 

diskussioner inom flera områden, till exempel inom organisationer i näringslivet och även i 

Högsta domstolen (NJA 2008 s. 684) där domstolen redogjort för flera svårigheter som 

uppstår vid tillämpning av traditionsprincipen.10 En av konsekvenserna av traditionsprincipen 

som den tillämpas idag är att en köpare kan gå miste om såväl en förskottsbetalning av en 

vara som varan i sig. Ännu mer problematiskt kan det till exempel bli i de fall ett företag låter 

en underleverantör, för företagets räkning, köpa in maskiner eller verktyg i syfte att tillverka 

varor för företaget i underleverantörens verksamhet. I det fall att underleverantören kommer 

på obestånd riskerar företaget inte bara att förlora maskinerna eller verktygen hos 

underleverantören, utan även ett stopp i den egna verksamheten. Ett vanligt agerande av 

företag, som har liknande avtal med underleverantörer som nyss beskrivits och befarar att 

underleverantörens ekonomiska ställning kommer förvärras, är att i preventivt syfte hämta sin 

egendom från underleverantören och på så sätt säkra sin egendom. Att företaget säkrar sin 

egendom på detta sätt skapar givetvis problem för underleverantören. Den nyss beskrivna 

risken som uppstår kan leda till att avtal som kunnat vara lönsamma, för såväl parterna som 

tredje part, inte kommer till stånd. Detta kan givetvis leda till att företaget istället väljer att 

ingå liknande avtal med utländska underleverantörer belägna i länder som tillämpar ett system 

som grundas på avtalsprincipen.   

1.2  Problemformulering 

Vilken princip ger köpare respektive säljaren störst skydd vid försäljning av lösöre, 

avtalsprincipen eller traditionsprincipen?  

Vilken princip ger samhällsekonomiskt störst nytta? 

1.3  Avgränsning 

Uppsatsen behandlar framförallt kommersiella köp enligt KöpL. En diskussion angående 

ändring av den princip som är gällande rätt inom köp mellan privatpersoner har alltså inte 

förts. Även säkerhetsöverlåtelser i form av pant har behandlats i uppsatsen, eftersom 

                                                 
9 Mattsson, Dag, ”Traditionsprincipen eller avtalsprincipen”, Svenskjuristtidning 2013 s. 1044-1050, s. 1044. 
10 Dir. 2013:28, ”Köparens rätt till varor i förhållande till säljarens borgenärer”, s. 2. 
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regleringen av säkerhetsrätten gällande panträtt i lös egendom följer i stora delar samma 

regler som äganderättsförvärv.11 

Uppsatsen berör det svenska rättssystemet med vissa påpekande av hur andra länders 

lagstiftning ser ut på liknande områden, men någon jämförelse med utländsk rätt förekommer 

inte i uppsatsen. 

Jag har inte skiljt på de konkursrättsliga reglerna och utmätningsreglerna, eftersom det endast 

är koalitionen av äganderätt som är av intresse. 

1.4  Syfte 

Mitt syfte med denna uppsats är att utreda huruvida en ändring av svensk rätt från 

traditionsprincipen till avtalsprincipen skulle ge bättre skydd för köparen och säljaren vid 

kommersiella köp, och även om en ändring skulle vara samhällsekonomiskt gynnsam. 

1.5  Metod 

Mitt val av metod till detta arbete har varit en klassisk rättsdogmatisk metod. Jag har genom 

en systematisk granskning av relevant material, så som rättsfall, lagrum, doktrin, utredningar 

med mera, funnit ett svar på min problemformulering. Med utgång i nyss nämnda rättskällor 

har en genomgång av såväl traditionsprincipen och avtalsprincipen i svensk gällande rätt 

gjorts. 

Eftersom traditionsprincipen inte har ett tydligt lagstöd, gällande köp av lös egendom, utan 

istället har utvecklats genom rättspraxis så har en omfångsrik rättsfallsanalys gjorts. Jag har 

av förståeliga skäl inte redogjort för samtliga rättsfall där traditionsprincipen berörts, utan 

istället fokusera på de, enligt min mening, mest betydelsefulla rättsfallen. Enligt min mening 

är dessa rättsfall de mest betydelsefulla för uppsatsen eftersom Högsta domstolens domslut i 

dessa rättsfall lett till att tolkningen av traditionsprincipen förändrats. Dessa har dessutom 

omnämnts flertal gånger i såväl doktrin, rättspraxis som i lösöreskommittén utredning.12 

Jag har redogjort för rättspraxis som skapats under de senast ca 60 åren. I min mening hade en 

redogörelse för rättspraxis före 1950-talet inte bidragit till någon större förståelse till hur 

                                                 
11 Millqvist, Göran, ”Sakrättens grunder”, sjunde upplagan, Visby 2015, s. 133. 
12 Henriksson, Per, ”Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser”, Stockholm 2009, s. 72 ff. & 

SOU 2015:18, Lösöreköp och registerpant, s. 59 ff & Mellqvist, Mikael, SvJT 2010, ”Diocletianus vs. Grotius 

— om den sakrättsliga traditionsprincipens berättigande”, s. 231 ff. 
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traditionskravet utvecklats, eftersom det tydligt går att visa med praxis efter 1950-talet. Jag 

har förenklat läsningen för läsaren genom att delat upp rättsfallen i följande tidsperioder: 

Mitten av 1950-talet till slutet av 1986, 1990-talet till tidigt 2000-tal och slutligen 2000-talet 

fram till idag. Jag har läst flertalet rättsfallsanalyser och inspirationen till att göra just denna 

tidsperiodsuppdelning kommer bland annat från Per Henrikssons verk där Per Henriksson 

analyserade rättsläget i liknande perioder.13 En tidsperiodsuppdelning av den nyss nämnda typ 

gör det lättare att belysa de, ibland stora ibland mindre, skillnader i Högsta domstolens 

bedömning av traditionskravet som förekommit mellan dessa perioder. 

Jag har i slutet av uppsatsen gjort en utvärdering av argumenten för och emot såväl 

traditionsprincipen som avtalsprincipen. Efter denna utvärdering har jag ställt argumenten mot 

varandra för att se vilken av principerna som, enligt min mening, är det mest samhällsnyttiga 

alternativet. 

1.6  Disposition  

Dispositionen av detta arbete är gjord på följande sätt: Kapitel ett är ett introducerande kapitel 

i syfte att ge läsaren en klar bild av vad hen kan förvänta sig vid en fortsatt läsning. Det 

introducerande kapitlet efterföljs av kapitel två, vilket innehållande en skildring av den 

rättsutveckling som skett i Sverige. 

Efter rättsutvecklingen i kapitel två redogörs det för traditionsprincipen i kapitel tre. I syfte att 

redogöra för traditionsprincipen har en genomgång av traditionsprincipens kompletterande 

delar gjorts. En rättsfallsanalys ställs därefter upp för att visa traditionsprincipens utveckling i 

svensk rättspraxis.  

Efter tredje kapitlet om traditionsprincipen följer fjärde kapitlet om avtalsprincipen. Under 

kapitel fyra kommer de tre rättsområdena exekutiv auktion, konsumentköp och köp av 

byggnad på annans mark att redogöras för. Mitt val av dessa rättsområden är framförallt för 

att, för läsaren, redogöra för och visa på hur olika sakrättsliga moment inom olika 

rättsområden fungerar. Vad som gör, enligt min mening, just dessa tre val speciella är den 

drastiska skillnad i de krav på sakrättsligt moment som ställts upp vid vardera rättsområde och 

varför dessa krav ställts upp.  

                                                 
13 Henriksson, Per, ”Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser”, Stockholm 2009, s. 71 f.  
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Dessa grundläggande kapitel efterföljs av ett mer djupgående kapitel, kapitel fem, där jag 

utrett de nackdelar och fördelar som är knutna till vardera princip. I kapitel sex som är 

uppsatsen sista kapitel finns den analyserande delen av arbetet där jag utvärderat vardera 

princip i syfte att klarlägga vilken av dessa principer som bör användas i svensk köprätt. Min 

disposition av det avslutande kapitlet har gjorts på följande sätt: Inledningsvis har en analys 

av traditionsprincipen gjorts, vilket följs av en analys av avtalsprincipen. Kapitlet avslutas 

med en summerande del där jag presenterat min slutsats. 

Mitt val av ovanstående disposition grundar sig i min uppfattning av att jag, genom detta 

upplägg av arbetet, kommer att kunna förmedla mina åsikter till läsaren på ett så okomplicerat 

sätt som möjligt. 
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2. Bakgrund 

2.1 Rättsutveckling 

För att ge läsaren en djupare förståelse varför den svenska lagstiftningen ser ut som den 

faktiskt gör, anser jag att det är nödvändigt att ge läsaren en kort beskrivning av utvecklingen 

av den svenska lagstiftningen, när det gäller köparens skydd mot säljarens borgenärer. Även 

en kort beskrivning av panträttens utveckling har gjorts.  

 

2.1.1 Medeltiden fram till 1800-talet 

De rättskällor som fanns under 1200-talet och 1300-talet var främst landskapslagar, med 

andra ord hade varje landskap sina egna rättsordningar. Dessa rättsordningar härstammade 

från äldre rätt men var också påverkade av det förkristnande som Sverige genomgick under 

medeltiden.14 

Dessa landskapslagar innehöll ofta vissa handelsrättsliga regler, såsom bestämmelser gällande 

köp och pant. Det var inte ovanligt att de köprättsliga reglerna var inriktade på fel i varan. De 

panträttsliga reglerna innehöll ofta formkrav, till exempel krav på två vittnen.15 Lagarna var 

dessutom kasuistiskt utformade, med andra ord var de utformade som uttömmande kataloger 

som reglerade varje enskilt fall. Regler gällande riskens övergång och äganderättens övergång 

fanns inte uttryckta i dåvarande landskapslagar, dock fanns tvesaluregler att finna i, till 

exempel, Bjärköarätten.16 

Landskapslagarna kom att utvecklas och kompletteras under 1500-talet och 1600-talet genom 

bland annat ett införande av den allmänna landslagen och den allmänna stadslagen, men även 

på grund av ett stort antal andra författningar. I takt med starten på renässansen började 

naturrättsliga och humanistiska föreställningar, genom tolkningar av bland annat folkrättaren 

Hugo Grotius och den politiska teoretikern Samuel von Pufendorf, få allt större utrymme 

inom den svenska rätten. Allt eftersom renässansen pågick vändes fler och fler blickar tillbaka 

mot den romerska och den tysk-romerska rätten, och till och med tillbaka till antiken. Den 

romerska rätten hade en utvecklad systematik, till skillnad från den dåvarande svenska 

lagstiftningen, när det kom till frågor om såväl äganderättens uppkomst som äganderättens 

                                                 
14 SOU 2015:18, Lösöreköp och registerpant, s. 37.  
15 SOU 2015:18, Lösöreköp och registerpant, s. 37.  
16 SOU 2015:18, Lösöreköp och registerpant, s. 37-38. 
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övergång.  I den romerska rätten gjordes det även principiella skillnader mellan rätt i 

förhållande till en viss person (obligationsrätt) och rätt i förhållande till en viss sak (sakrätt).17 

I den romerska rätten kunde även traditionskravet återfinnas. Det rättsliga inflytandet från den 

romerska rätten var dock inte tillräckligt starkt för att ett principiellt traditionskrav skulle 

införas vid köp av lösöre inom den svenska rätten, även om kunskapen om den rättsliga 

hanteringen av konflikter fick betydelse för rättsutvecklingen i Sverige.18 Jämte den romerska 

rättens traditionsprincip växte avtalsprincipen fram ur det naturrättsliga tankesättet under 

1600-talet. I ett förslag från 1643 års Lagkommission i 13 kapitlet 3 § Rådstuvubalken kan 

följande utläsas:  

”det gods som gäldenären haver sålt och värde före uppburit, men icke levererat, utan ännu 

finns i hans värjo eller gömmo, det äger han före androm taga som köpt haver” 

Detta förslag är otvivelaktigt ett uttryck för avtalsprincipen. Men att detta förslag skulle vara 

ett uttryck för den, under 1600-talet, rådande gällande rätt tycks vara oklart.19 Varken 

avtalsprincipen eller traditionsprincipen fick något konkret fäste i den svenska lagstiftningen 

under detta sekel.20 

Under 1700-talet försvagades kyrkans makt och vinnaren i det politiska spelet blev 

Riksdagen. År 1734 antogs Sveriges rikes lag som kom att bli landslagarnas ersättning. 1734 

års Sveriges rikes lag var uppbyggd av balkar och det var under handelsbalken som de första, 

relativt utförliga reglerna gällande köp och byte av lös egendom infördes. Fast egendom hade 

länge varit det centrala förmögenhetsrättsliga objektet, vilket ledde till att den mesta 

regleringen, före 1734, gällde just denna typ av objekt. Man kan fråga sig ifall 

avtalsprincipen, som en oskriven allmän rättsgrundsats, var gällande från 1734 års Sveriges 

rikes lag. Eftersom avtalsprincipen inte fanns klart utskriven i dåvarande lag blir en definitiv 

slutsats svår att nå, men det finns dock information att inhämta från andra källor som ger stöd 

för att avtalsprincipen var gällande rätt vid köp av lös egendom från och med 1700-talet. 

Redan år 1721 gav Svea Hovrätt sitt erkännande av avtalsprincipen såsom en väl fungerande 

rättsprincip i ett remissvar till dåvarande lagkommissionen, angående det förslag som senare 

                                                 
17 Se vidare specificering i: Henriksson, Per, ”Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser”, 

Stockholm 2009, s.46. 
18 SOU 2015:18, Lösöreköp och registerpant, s. 38. 
19 Mellqvist, Mikael, SvJT 2010, ”Diocletianus vs. Grotius — om den sakrättsliga traditionsprincipens 

berättigande”, s. 219 f 
20 Mellqvist, Mikael, SvJT 2010, ”Diocletianus vs. Grotius — om den sakrättsliga traditionsprincipens 

berättigande”, s. 218 f. 
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skulle bli 1734 års Sveriges rikes lag.21 Även i 1734 års lag kan man finna andra lagregler 

som ger stöd åt tanken att avtalsprincipen var den dominerande principen, till exempel 

tvesalaregeln: 

”Säljer man tvem ett; gälde skadan åter, och böte tio daler, och den behålle godset, som först 

köpte.” 

Tvesalaregeln anses bygga på avtalsprincipen; den som köpte godset först får äganderätten. 

Denna regel fick dock senare ge vika i rättspraxis i förmån för en köpare som får godset i sin 

besittning och som var i god tro vid förvärvet av godset.22 Det mesta tyder på att 

traditionsprincipen fick en allt mindre roll inom svensk rätt och att avtalsprincipen blev 

gällande rätt från och med 1700-talet och en bra bit in på 1800-talet. 23  

 

 

2.1.2 Panträttens historia från medeltiden fram till 1800-talet 

 

En översiktlig genomgång av panträttens historia fram till 1800-talet bör även tas upp i detta 

underkapitel. Som ovan beskrivits var fast egendom det centrala förmögenhetsobjektet före 

1700-talet och var således betydligt mer reglerad än lös egendom.24 Traditionskravet enligt 

germansk rättstradition stod fast när det kom till panträtten. Någon hypotekarisk pant i lös 

egendom var således, som princip, inte möjlig. Hypotekarisk pant i lös egendom hade under 

perioder varit tillåtet inom det svenska rättssystemet men förbjöds för de flesta fall år 1730 

genom en förordning. De fall som inte förbjöds var till exempel lån till skeppsbyggen eller lån 

inom bergsbruk. Genom 1734 års lag infördes mer grundläggande regler för såväl konkurs 

som utmätning, dock fanns det inga uttryckliga regler gällande lös egendom i varken 

dåvarande konkurslag eller utsökningsbalk.25 

                                                 
21 Mellqvist, Mikael, SvJT 2010, ”Diocletianus vs. Grotius — om den sakrättsliga traditionsprincipens 

berättigande”, s. 219. Göranson, Ulf, Traditionsprincipen, Uppsala 1985, s. 284-285. 
22 SOU 2015:18, Lösöreköp och registerpant, s. 40. 
23 SOU 2015:18, Lösöreköp och registerpant, s. 40 och Mellqvist, Mikael, SvJT 2010, ”Diocletianus vs. Grotius 

— om den sakrättsliga traditionsprincipens berättigande”, s. 219. 
24 Se kapitel 2.1.1. 
25 SOU 2015:18, Lösöreköp och registerpant, s. 40-41. 
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2.1.3 1800-talet och lösöresköpsregleringen  

År 1835 infördes den första lösöresköpsförordningen i Sverige.26 De bakomliggande skälen 

för införandet av lösöresköpsförordningen var rent sociala och samhällsekonomiska.27 I 

början av 1800-talet genomgick det svenska samhället stora förändringar. Jordbruket, som 

fortfarande försörjde nästan hela befolkningen, var pressat av såväl ekonomiska skäl som av 

kravet på att hålla takt med moderniseringen.28 Det kapital som krävdes för att, bland annat, 

införskaffa de nya redskapen som krävdes för jordbruket kom från andra privatpersoner 

genom säkerhetsöverlåtelser i enlighet med 1734 års lag. 29 Avtalsprincipen var vid denna tid 

gällande rätt och köparen var skyddad redan vid ingåendet av avtalet utan något krav på 

tradition. Det förelåg således inga hinder för privatpersonerna att utföra enkla 

säkerhetsöverlåtelser och på så sätt tillfredsställa det växande kapitalbehovet. Ett problem 

som uppstod i takt med den ökande konkurrensen var att långivarnas säkerheter hos 

gäldenärerna allt oftare överläts till andra långivare utan ursprungslånegivarens kännedom. 

Eftersom det vid denna tid varken fanns något pantregister30 eller krav på registrering var det 

ytterst svårt för långivarna att faktiskt kontrollera ifall deras säkerhet blivit överlåten till andra 

borgenärer.31 Det fanns ett behov av att försvåra gäldenärens möjlighet till dubbelöverlåtelser. 

Detta behov ledde tillslut till införandet av 1835 års lösöresförordning som skulle råda bot på 

problemet. Högsta domstolen förordade genom ett yttrande ett registreringsförfarande och 

genom införandet av 1835 års lösöresförordning skapades ett krav på registrering av 

köpeavtalet gällande lösöre som förvärvats av köparen men som lämnats kvar hos säljaren.32  

1835 års förordning utsattes för kritik och kom att ersättas redan år 1845 av en ny förordning 

med strängare formföreskrifter.33 Både 1835 och 1845 års lösöresköpsförordning var 

specialregler som inte inriktade sig på det klassiska omsättningsköpet där äganderätten ska 

                                                 
26 SOU 2015:18, Lösöreköp och registerpant, s44 och Mellqvist, Mikael, SvJT 2010, ”Diocletianus vs. Grotius 

— om den sakrättsliga traditionsprincipens berättigande”, s. 220. 
27 Mellqvist, Mikael, SvJT 2010, ”Diocletianus vs. Grotius — om den sakrättsliga traditionsprincipens 

berättigande”, s. 219. 
28 Johansson, Svante, SvJT 2005, En återgång till avtalsprincipen?, s. 319. 
29 Göranson, Ulf, Traditionsprincipen, Uppsala 1985, s. 318. 
30 Jensen, Ulf, ”Panträtt i fast egendom”, 8 upplaga, Uppsala 2008, s. 24-25. Det första riktiga pantregistret 

skapades först 1876, trots att olika sorter av pantavtal existerat så tidigt som 1400-tal. 
31 SOU 2015:18, Lösöreköp och registerpant, s. 44 och Johansson, Svante, SvJT 2005, En återgång till 

avtalsprincipen?, s. 319. 
32 SOU 2015:18, Lösöreköp och registerpant, s. 45. 
33 Mellqvist, Mikael, SvJT 2010, ”Diocletianus vs. Grotius — om den sakrättsliga traditionsprincipens 

berättigande”, s. 219. 
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övergå till köparen. Båda förordningarna inriktade sig på, vad som i förordningarna kallades, 

”lösöreköp”, vilket besynnerligt nog inte var ett köp över huvud taget, det var istället en ren 

kreditsäkerhet.34  

Även 1845 års förordning blev kritiserad och förslag framlades att regleringen skulle 

avskaffas. Det som skedde var istället den rena motsatsen, förordningen utvidgades istället år 

1907. Ytterligare klagomål framlades och oron över att Sverige var på väg att ersätta 

avtalsprincipen med traditionsprincipen även vid omsättningsköp blev påtaglig. Skälet till 

denna oro berodde på den dåvarande svårigheten att särskilja mellan köp och pantsäkerhet. 

Som nämnts i det tidigare stycket användes termen ”lösöreköp” i förordningarna, trots att det 

var frågan om en pantsäkerhet, vilket ytterligare försvårade särskiljningen mellan köp och 

pant.35 

Allt eftersom rättsläget utvecklades tycktes en ändring till traditionsprincipen ligga allt 

närmare till hands. 1912 och 1925 kom två rättsfall från Högsta domstolen som klargjorde det 

besvärliga rättsläget. I NJA 1912 s. 156 slog Högsta domstolen fast att säkerhetsöverlåtelser 

omfattades av lösöreköplagens tillämpningsområde. I NJA 1925 s. 130 slog Högsta domstolen 

fast att även det klassiska omsättningsköpet omfattades av lösöreköplagen och rättsfallet blev 

därmed grunden för att traditionsprincipen skulle ses som gällande rätt även vid 

omsättningsköp. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Mellqvist, Mikael, SvJT 2010, ”Diocletianus vs. Grotius — om den sakrättsliga traditionsprincipens 

berättigande”, s. 220. 
35 Mellqvist, Mikael, SvJT 2010, ”Diocletianus vs. Grotius — om den sakrättsliga traditionsprincipens 

berättigande”, s. 220-221. 
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3. Traditionsprincipen i gällande rätt 

3.1 Inledning 

I följande kapitel har en redogörelse för den gällande rätten i Sverige gjorts. 

Traditionsprincipen är, som ovan nämnts, den numera gällande principen vid köp av lösöre. 

Trots att traditionsprincipen blev gällande rätt genom NJA 1925 s. 130 har principen aldrig 

fått något direkt uttryck i lag. Traditionskravet grundas närmast på en tolkning 

motsättningsvis av Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens 

vård kvarbliva36. För att hantera de fall där praktiska hinder kan uppstå, har 

traditionsprincipen kompletterats av till exempel denuntiationsprincipen, krav på registrering 

och märkning.37 Trots att traditionsprincipen gäller vid köp av lösöre finns det andra 

rättsområden där avtalsprincipen används. Med utgång från olika rättsområden har en 

genomgång av såväl traditionsprincipen och avtalsprincipen i svensk gällande rätt gjorts 

nedan.  

 

3.2 Kompletterande delar till traditionsprincipen 

3.2.1 Inledning 

Som tidigare nämnts finns det kompletterande moment till traditionsprincipen. Dessa 

kompletterande moment är denuntiation och registrering.38 Märkning är även ett moment som 

ibland förklaras i samband med traditionsprincipen, till exempel i Mellqvist verk, även om det 

egentligen är ett uttryck för avtalsprincipen.39 I denna uppsats kommer avsnittet om märkning 

förklaras under det fjärde kapitlet angående avtalsprincipen. 

Samtliga tre moment har används för att komplettera traditionsprincipen i situationer där en 

fysisk tradition varit komplicerad eller omöjlig. Eftersom de tre momenten är klart definierade 

                                                 
36 Kommer fortsättningsvis att benämnas LkL. 
37 Mellqvist, Mikael, Ingemar, Persson, ”Fordran & Skuld”, tionde upplagan, Uppsala 2015, s. 193, SOU 

1995:11, Nya konsumentregler, s. 134.  
38 Millqvist, Göran, ”Sakrättens grunder”, sjunde upplagan, Visby 2015, s. 130-131. 
39 Göranson, Ulf, Traditionsprincipen, Uppsala 1985, s. 400, 39 Henriksson, Per, ”Sakrättsliga moment och deras 

ekonomiska konsekvenser”, Stockholm 2009, s. 136. 
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i lagtext är det av författarens uppfattning att det skulle underlätta för läsaren att bli 

presenterad för dessa moment innan författaren går in på det mer svårdefinierade 

traditionskravet.  

 

3.2.2 Registrering 

Olika registreringsmoment har införts i svensk rätt genom åren i syfte att skapa förutsättningar 

för samhällsnyttiga transaktioner.40 Hypotekariska säkerhetsrätter, till exempel, infördes i 

svensk rätt eftersom en korrekt utförd rådighetsavskärning omöjliggör pantsättarens möjlighet 

att använda den pantsatta egendomen som säkerhet för vidare finansiering. Registrering enligt 

LkL är dock ett undantag från detta, eftersom registrering enligt LkL infördes för att skapa ett 

sakrättsligt moment där den tidigare avtalsprincipen inte fungerande som ett instrument för att 

stävja borgenärsbedrägerier.41 Registrering enligt LkL utgör ett principiellt viktigt men i 

praktiken inte så vanligt förekommande undantag eller alternativ till traditionsprincipen.42 

Vid registrering av lösöre enligt LkL infördes ett enkelt inskrivningsregister systematiserat 

efter person. Med termen ”enkelt inskrivningsregister” menas att rättshandlingen först 

genomförs och anteckningen därom sedan registreras som ett yttre sakrättsligt moment. Ett 

”enkelt inskrivningsregister” skiljer sig från ett ”inteckningsregister” vilket är ett register över 

inteckningar som sedan kan pantsättas om och om igen utan att ny registrering behöver ske i 

inteckningsregistret. 43 

Vad som gör just registrering i det enkla registret enligt LkL så speciellt är bland annat att det 

inte finns något generellt register i övrigt för lösöre, men även på grund av det begränsade 

skyddet som uppstår vid registrering i enlighet med detta register. Något omsättningsskydd 

uppstår överhuvudtaget inte vid registrering enligt LkL, inte heller behöver förvärvaren, 

generellt sett, kontrollera registret för att kunna anses vara i god tro angående överlåtarens rätt 

till den överlåtna egendomen.44 Överlåtelsen måste dessutom kungöras i ortens tidning för att 

registrering skall kunna ske. Överlåtelsehandlingen tillsammans med bevis om kungörelsen i 

tidningen skall inom åtta dagar, från dagen för kungörelsen, ges in till 

                                                 
40 Henriksson, Per, ”Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser”, Stockholm 2009, s. 91. 

Millqvist, Göran, ”Sakrättens grunder”, sjunde upplagan, Visby 2015, s. 91. 
41 Henriksson, Per, ”Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser”, Stockholm 2009, s. 92. 
42 Millqvist, Göran, ”Sakrättens grunder”, sjunde upplagan, Visby 2015, s. 148. 
43 Henriksson, Per, ”Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser”, Stockholm 2009, s. 92. 
44 Henriksson, Per, ”Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser”, Stockholm 2009, s. 92. 
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Kronofogdemyndigheten.45 Borgenärsskyddet uppstår först efter en period på 30 dagar efter 

att ansökan om registrering har ingivits till Kronofogdemyndigheten.46 Skulle denna 30 

dagars period nå sitt slut utan att säljaren själv försatts i konkurs uppstår borgenärsskyddet.47  

3.2.3 Denuntiation 

Principen om denuntiation, det vill säga underrättelse, används när den lösa egendomen 

innehas av någon annan än säljaren, och principen är av stor sakrättslig betydelse.48 

Denuntiationsprincipen går att finna i Lag (1936:81) om skuldebrev49 31 §. I nyss nämnda 

paragraf stadgas att förvärvaren av ett enkelt skuldebrev får skydd mot överlåtarens 

borgenärer i och med att skuldebrevets gäldenär underrättas om överlåtelsen.50 

Skuldebrevslagens 31 § reglerar skuldebrev som är ställda till viss namngiven person, det vill 

säga enkla skuldebrev. Genom analog tillämpning har dock skuldebrevslagens 31 § även 

indirekt tillämpats på enkla fordringar.51 Till sist blev skuldebrevslagens denuntiationsprincip 

även analogt tillämpbar på överlåtelser av lösöre som finns hos tredje man genom rättsfallet 

NJA 1949 s. 164, där sakrättsligt skydd ansågs föreligga efter att denuntiation använts som 

sakrättsligt moment.  

Denuntiationen enligt skuldebrevslagen kräver ingen särskild form och kan verkställas av 

såväl överlåtare som förvärvare. Vad som är av vikt är dock att denuntiationen är ovillkorlig 

och tydlig, eftersom den annars skulle kunna misstolkas och då bli ogiltig.52   

Denuntiationens funktion är att göra gäldenären medveten om att en ny borgenär har trätt i 

den gamla borgenärens ställe och betalning av skulden ska sedermera göras till den nya 

borgenären. Genom att denuntiera anses den gamla borgenärens rådighet över fordringen 

blivit avskuren på motsvarande sätt som sker vid tradition.53  

 

 

                                                 
45 1 § LkL. 
46 2 § LkL. 
47 3 § LkL. 
48 Millqvist, Göran, ”Sakrättens grunder”, sjunde upplagan, Visby 2015, s. 41. 
49 Hädanefter benämnd skuldebrevslagen. För mer information om skuldebrevslagen se underrubrik 3.2.3. 
50 Millqvist, Göran, ”Sakrättens grunder”, sjunde upplagan, Visby 2015, s. 156. 
51 Millqvist, Göran, ”Sakrättens grunder”, sjunde upplagan, Visby 2015, s. 157. 
52 Millqvist, Göran, ”Sakrättens grunder”, sjunde upplagan, Visby 2015, s. 158. 
53 Millqvist, Göran, ”Sakrättens grunder”, sjunde upplagan, Visby 2015, s. 158. Hellner, Jan, Ramberg, Jan, 

”Speciell avtalsrätt I köprätt”, andra upplagan, Stockholm 1999, s. 357. 
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3.3 Traditionsprincipen 

3.3.1 Inledning 

Sedan 1835, när LkL först infördes, har traditionsprincipen utkonkurrerat avtalsprincipen vid 

köp av lös egendom. Traditionsprincipen har, som nämnts ovan, inte fått något direkt lagstöd 

beträffande köp av lösöre utan har istället definierats genom rättspraxis. I detta underkapitel 

har en rättspraxisgenomgång gjorts för att visa hur traditionsprincipen utvecklats 

Följande underkapitel innehåller först de lagregler där traditionsprincipen uttryckligen eller e 

contrario framgår, tillföljt av en redogörelse för hur traditionsprincipen utformats genom 

rättspraxis. 

3.3.2 Lagstöd för traditionsprincipen 

Trots att traditionskravet inte framgår av lagtext gällande lös egendom så finns det flertalet 

andra rättsområden där traditionskravet direkt eller indirekt har införts. 

Lagreglerna gällande löpande skuldebrev, som går att finna i skuldebrevslagen, innehåller ett 

krav på tradition i 22 § ”Överlåtelse av löpande skuldebrev vare ej gällande mot överlåtarens 

borgenärer, med mindre den till vilken överlåtelsen skett fått handlingen i besittning.”. Här 

kan tydligt utläsas att det sakrättsliga skyddet uppstår först när tradition av skuldebrevet 

gjorts. Det kan även tilläggas att 10 § samma lag förklarar att samma traditionskrav gäller 

även vid pantsättning av skuldebrev. 

Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva innehar också ett direkt krav på tradition, 

vilket uttrycks i lagens 2 § 1 st och 1 § 2 st: ”... gälle den [gåvan] ej såsom fullbordad med 

mindre det som utfäst är kommit i gåvotagarens besittning.”  

Vid pantsättning, enligt Handelsbalk (1736:0123 2) 10 kapitel 1 §, ska tradition ske: ”…som 

panten i händer får”.  

Som ovan förklarats kan ett krav på besittningsövergång hittas inom flera delar i den svenska 

rätten, dock inte gällande köp av lösöre i kommersiella förhållanden. Kravet på en 

besittningsövergång vid köp av lösöre har under längre tid varit gällande trots att inget direkt 

krav går att finna inom svensk lagstiftning. Traditionskravet grundas närmast på en tolkning 

motsättningsvis av LkL.54 För att det sakrättsliga skyddet ska uppnås krävs tradition eller 

                                                 
54 SOU 1995:11, Nya konsumentregler, s. 134. 
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registrering av lösöret, och därefter att reglerna om kungörelse enligt 1 § LkL uppfylls. I 1 § 

LkL föreskrivs att köpet ska identifieras i en skriftlig handling, som dessutom har blivit 

bevittnad, vilken sedan ska registreras och slutligen kungöras i ortstidningen i säljarens ort. 

Enligt 2 § LkL erhålls det sakrättsliga skyddet först efter 30 dagar. 

 

3.3.3 Traditionsprincipen i svensk rättspraxis 

3.3.3.1 Inledning 

Till följd av traditionsprincipens oreglerade form har principen utformats och utvecklats 

genom rättspraxis. Under olika tidsperioder har olika krav gällande tradition uppställts och jag 

har med denna rättsfallsgenomgång försökt visa hur kraven på överlåtelse och pantsättning av 

lösöre har förändrats sedan tidigt 1950-tal till nutid. 

 

3.3.3.2 Domar från 1950-tal fram till 1986 

 

NJA 1956 s. 458 ”Silomålet” 

I NJA 1956 s. 458 hade grosshandlaren S.F:s pantsatt spannmål, som förvarades i en silo, som 

säkerhet för sin skuld till Östergötlands Enskilda Bank aktiebolag (banken). Eftersom 

spannmålet förvarades i silon skedde ingen fysisk tradition. Istället för fysisk tradition 

förseglades bottenluckan på silon och samtliga urtappningshål tillslöts. Till låsen som 

användes för att försegla bottenluckan på silon fanns endast ett par nycklar, dessa tog banken i 

besittning och förvarade själva. Vid förseglingen av bottenluckan användes även en så kallad 

stoffelplomb, som i efterhand skulle kunna visa när förseglingen gjorts och ifall denna brutits. 

Vad som var ostridigt i målet var att denna försegling blivit bruten och att banken givit S.F 

tillträde till den befintliga panten under en eller flera dagar av olika anledningar. Frågan som 

Högsta domstolen behövde besvara i detta mål var ifall S.F:s rådighet över panten blivit 

avskuren och banken därför kunde ses som sakrättsligt skyddade mot S.F:s borgenärer. 

Högsta domstolen konstaterade att det, utöver bottenluckan, även fanns en topplucka i silon 

och att denna lämnats oförseglad. Trots att S.F. de facto kunnat få tillgång till panten genom 

den oförseglade toppluckan gjorde Högsta domstolen, med stöd av vittnesmål, detta uttalande: 

”... beträffande ifrågavarande siloceller [skulle] urlastning genom takluckorna [vara] en 
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onormal åtgärd. Det har därför icke varit erforderligt att genom särskilda anordningar vid 

dessa luckor utmärka, att spannmålen vore pantsatt”. Angående det faktum att S.F. brutit 

förseglingen av bottenluckan poängterade Högsta domstolen att detta gjordes under bankens 

kontroll. Med stöd av ovan nämnda nådde Högsta domstolen konklusionen att S.F:s rådighet 

hade blivit avskuren i tillräcklig mån för att sakrättsligt skydd skulle ansetts uppkomma. Vad 

som bör poängteras är att Högsta domstolen underströk det faktum att det borde finnas ett 

krav på publicitet. Högsta domstolen fann att nyss nämnda publicitetskrav var uppfyllt i detta 

rättsfall.55 

  

 

  NJA 1972 s. 246 ”Kassaskåpsmålet” 

I NJA 1972 s. 246 ställdes domstolen inför en pantinnehavare med dubbel lojalitetsplikt. 

Panthavaren i detta mål var en stiftelse och pantsättaren ett aktiebolag. Stiftelsen överlämnade 

panten till en av dess medlemmar, B, trots att denna medlem även var styrelseledamot och 

anställd hos aktiebolaget. B placerade panten i ett av honom ägt kassaskåp vars innehåll 

endast B kunde få tillgång till. Aktiebolaget försattes senare i konkurs och stiftelsen hävdade 

separationsrätt till panten. Frågan som Högsta domstolen behövde besvara i detta mål var 

huruvida aktiebolagets rådighet blivit avskuren och därmed ifall stiftelsen fått sakrättsligt 

skydd för panten trots att B, som innehade panten, hade dubbel lojalitetsplikt. 

Högsta domstolen fann i detta mål att panten inte kunde ses som giltig eftersom 

ställföreträdaren för såväl panthavare som pantsättare var samma person. Rådhusrättens skäl, 

som fick medhåll av en majoritet av både hovrättsråden i hovrätten och justitieråden i Högsta 

domstolen, kan kortfattat sägas vara följande: Något rådighetsavskärande från panten var inte 

möjligt för ställföreträdaren, eftersom hen representerade båda parterna. Oavsett om 

ställföreträdaren hade haft för avsikt att hålla de pantsatta inteckningarna för panthavarens 

räkning och oavsett om de hade hållits avskilda i ett kassaskåp på ställföreträdarens kontor 

kunde ingen rådighetsavskärning göras och något sakrättsligt skydd kunde därför inte anses 

uppkomma enligt domstolen.56 

                                                 
55 Helander, Bo, ”Kreditsäkerhet i lös egendom, Lund 1984, s. 352. 
56 Henriksson, Per, ”Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser”, Stockholm 2009, s.72-73. 
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  NJA 1975 s. 638 ”Husvagnsmålet” 

I NJA 1975 s. 638 hade köparen av en husvagn avtalat med säljaren om att lämna kvar 

husvagnen i säljarens förvar efter köpet avslutats. Köparen hade dock vidtagit flertalet 

åtgärder i syfte att göra en rådighetsavskärande för att erhålla sakrättsligt skydd. Köparen 

hade provkört husvagnen, tog ett par av nycklarna till husvagnen, registrerade den i 

bilregistret i sitt namn samt lät vid några tillfällen arbetskamrater övernatta i den. Husvagnen 

var dock hela tiden kvar i säljarens förvar. Trots dessa åtgärder fann Högsta domstolen inte 

det tillräckligt klarlagt att säljaren inte längre ägde förfoga över husvagnen. Högsta domstolen 

underkände därför köparens separationsrätt till husvagnen när säljaren kom på ekonomiskt 

obestånd. 

 

NJA 1986 s. 409 ”Gevärmålet”  

Knäckfrågan i NJA 1986 s. 409 gäller huruvida giltig pantsättning uppkommit. I målet hade 

sonen Stig G pantsatt flertalet jaktvapen som säkerhet för den skuld på cirka 300 000 som Stig 

G hade till sin mor, Gertrud G. Stig G bodde tillsammans med sin mor Gertrud G och hennes 

make Arne G i parets fastighet. Både Stig och Arne brukade frekvent gevären i jaktsyfte. 

Gevären var inlåsta i ett vapenskåp beläget i fastighetens källare. Till detta vapenskåp fanns 

två nycklar varav en innehades av Gertrud och den andra innehades av Arne. Stig kunde 

endast få tillgång till jaktgevären om han på förhand frågat antingen Arne eller Gertrud om 

lov att låna någon av deras nycklar. Detta arrangemang praktiserades redan före 

pantsättningen gjordes och fortsatte till efter Stig flyttat till en ny fastighet. Endast ett fåtal 

månader efter att Stig flyttat till en ny fastighet försattes han i konkurs. Frågan som uppstod 

var huruvida pantsättningen av jaktvapnen skulle anses som giltig. Domstolen fann att någon 

förändring i Stigs möjlighet att förfoga över jaktvapnen inte hade skett. Både Gertrud och 

Arne, till skillnad från Stig, hade nycklar till vapenskåpen och båda ansågs därför ha 

självständig tillgång till jaktvapnen. Stig ansågs dock ha ”oinskränkt tillgång” till vapnen 

genom förmedling med antingen Gertrud eller Arne. Domstolen ansåg att tillräcklig 

besittningsförändring inte hade skett eftersom Stig hade tillgång till vapnen på samma vis 

efter pantsättningen som före och något sakrättsligt skydd förelåg därför inte.    
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Sammanfattning av traditionskravets utveckling fram till 1986 

Henriksson förklarar att det under denna tidsperiod fanns tre olika traditionskrav som behövde 

vara uppfyllda för att ett sakrättsligt skydd skulle uppkomma. Jag håller med Henriksson i 

detta och anser att det är särskilt tydligt i NJA 1956 s. 458 ”Silomålet” och NJA 1975 s. 638 

”Husvagnsmålet”. Henriksson förklarar dessa tre krav på följande sätt: i) avskuren rådighet 

för förvärvaren/pantsättaren att normalt förfoga över panten, ii) självständig 

förfogandemöjlighet för förvärvaren/panthavaren samt iii) tillräcklig publicitet av 

transaktionen.57 Jag ska dock i nästa underkapitel visa hur dessa tre krav väsentligt förändrats. 

 

3.3.3.3 Domar från 1990-talet fram till 2000-talet  

 

  NJA 1991 s. 564 ”Båtmålet” 

I NJA 1991 s. 564 förvärvade Rickad F en båt av märket Searay Sundancer för en köpeskilling 

om 1 170 000 kr. Båten lades upp för vinterförvaring i ett hamnmagasin, tillhörande Varberg 

kommun, vari Rickad F hyrde en markplats. Rickard F överlät sedan båten till Tommy S efter 

att Tommy S erlagt köpeskilling om 700 000 kr. Vid tiden för överlåtelsen stod båten på 

markplatsen i hamnmagasinet. Tommy S kontaktade Varbergs kommun och med en 

betecknad handling, försedd med bekräftelse av Rickard F, meddelade parterna att hyresrätten 

till markplatsen i magasinet övergått från Rickard F till Tommy S. Rickard F försattes sedan i 

konkurs och Kronofogden belade båten med kvarstad. Frågan Högsta domstolen skulle ta 

ställning till var ifall sakrättsligt skydd hade uppstått trots att det var oomkullrunkeligt att 

ingen fysisk tradition hade skett. 

Högsta domstolen fann i NJA 1991 s. 564”Båtmålet” att sakrättsligt skydd hade uppkommit. 

Eftersom hyresrätten till markplatsen i hamnmagasinet hade gått över på köparen genom 

denuntiation, ansågs båten inte kunna beläggas med kvarstad eller utmätas för Rickad F:s 

skulder eftersom den därmed hade kommit i köparens besittning. 

                                                 
57 Henriksson, Per, ”Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser”, Stockholm 2009, s71-72. 



Benjamin Strand 

Affärsjuridiska programmet 

Masterarbete 

 

19 

 

De tre kraven som nämndes i slutet av föregående underkapitel får i nästkommande fall, NJA 

1996 s. 52 ”Skuldebrevsmålet”, en mer djupgående analysering av domstolen och även en 

förändrad utformning. 

 

NJA 1996 s. 52 ”Skuldebrevsmålet” 

I NJA 1996 s. 52 hade företaget Idrilla AB pantsatt ett löpande skuldebrev som säkerhet för ett 

lån á cirka 250 000 000 kronor. Skuldebrevet lämnades hos Nordbanken i öppen depå. 

Knäckfrågan i detta fall var om Idrilla AB, genom att deponera skuldebrevet hos Nordbanken, 

hade avskurit sig rådigheten på ett sådant sätt att panthavaren erhållit sakrättsligt skydd. 

Högsta domstolen poängterar i detta rättsfall att det i tidigare rättspraxis utformats tre krav 

som ska vara uppfyllda för att fullgången pantsättning eller tradition skulle anses föreligga. 

Först och främst krävdes att pantsättare hade blivit avskuren från en normal förfoganderätt 

över det pantsatta objektet. Därefter behövde panthavaren ha erhållit en självständig 

förfogandemöjlighet till panten. Slutligen krävdes en viss grad av publicitet eftersom 

pantsättningen måste ha blivit synlig för tredje man. Högsta domstolen fortsätter med att 

konstatera att det i doktrinen funnits en bred argumentation, förespråkande att störst vikt 

borde läggas på det förstnämnda kravet. Det som borde vara avgörande för frågan om 

panthavaren fått egendomen i sin besittning är, i enlighet med Högsta domstolen som här 

anslöt sig till den övervägande argumentation som funnits inom doktrinen, huruvida 

pantsättaren avskurits från rådigheten över den pantsatta egendomen. Högsta domstolen 

prövade således huruvida pantsättare kunde anses ha blivit avskuren rådigheten över 

skuldebrevet efter att det lämnats i deposition hos Nordbanken. Ett sådan rådighetsavskärande 

fann domstolen inte ha skett eftersom skuldebrevet förvarats i en öppen depå. Panthavaren 

hade inte vidtagit några direkt åtgärder i syfte att begränsa pantsättarens möjlighet att råda 

över panten. Någon sakrättsligt giltig pantsättning ansågs inte ha förelegat. 

Avgörandet kan sägas modifiera vad Högsta domstolen uttalade i tidigare rättsfall, NJA 1987 

s. 3, nämligen att det för sakrättsligt skydd gäller ”ett principiellt krav på att förvärvaren fått 

egendomen i sin besittning”. Högsta domstolen valde istället att lägga störst fokus på 

rådighetsavskärandet. 
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NJA 1997 s. 660 ”Flytdocksmålet” 

I NJA 1997 s. 660 överlät Finnboda AB en 195 meter lång flytdocka till 

Förvaltningsaktiebolaget Traven. Flytdockan låg, såväl före som efter köpet, i ett varv på en 

fastighet där Finnboda innehade tomträtt. Varken tradition eller registrering av flytdockan 

utfördes. I enlighet med ett hyresavtal mellan Finnboda och Traven nyttjades flytdockan utav 

Finnboda även efter köpet. Ett nytt hyresavtal med tillhörande återtaganderättsförbehåll 

träffades en tid senare och däri fastslogs säljarens rätt att nyttja flytdockan ifall säljaren 

meddelade köparen på förhand. Återtaganderättsförbehållet gjordes gällande cirka ett år efter 

det nya hyresavtalet undertecknats och Finnboda blev således tvungna att återförvärva 

flytdockan. Innan hela köpeskillingen erlagts försattes dock Finnboda i konkurs. Knäckfrågan 

i detta mål var huruvida Förvaltningsaktiebolaget Traven hade separationsrätt till flytdockan. 

Högsta domstolen började med att konstatera att flytdockan ansågs vara lösöre trots sin 

storlek. Till följd av att flytdockan ansågs vara lösöre krävdes, enligt Högsta domstolen, 

således tradition eller registrering enligt LkL. Högsta domstolen konstaterade därefter att en 

flitig diskussion angående traditionsprincipen under längre tid hade förts i litteraturen kring 

ämnet och att många författare förespråkade ett avskaffande av principen. Trots detta fastslog 

domstolen att traditionsprincipen var så pass förankrad i svensk rätt att det knappast kunde 

komma i fråga att helt eller delvis överge principen utan stöd av lag. Traditionsprincipen 

skulle därför tillämpas även i detta fall.  Således kunde inte den ursprungliga köparen anses ha 

erhållet sakrättsligt skydd mot överlåtarens borgenärer, eftersom ingen tradition skett. 

 

NJA 1998 s. 379 ”Maskinmålet” 

I NJA 1998 s. 379 stod det möbeltillverkande företaget Master Möbel AB i fokus. Master 

Möbel AB sålde två borrmaskiner och ett antal andra maskiner till N.N, varvid någon 

tradition eller registrering enligt LkL inte vidtogs. I samband med köpet ingicks även ett 

hyresavtal mellan Masters Möbel AB och N.N, i enlighet med vilket Masters Möbel AB 

hyrde tillbaka maskinerna. Två år senare försattes Masters Möbel AB i konkurs. Vid 

konkurstillfället hade fortfarande ingen tradition eller registrering ägt rum. Frågan Högsta 

domstolen behövde ta ställning till i detta fall var om N.N hade erhållit ett sakrättsligt skydd 

vid köpet av maskinerna.   
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Högsta domstolen hänvisar tidigt i sin bedömning till NJA 1997 s. 660 ”Flytdocksmålet” och 

konstaterade att traditionsprincipen fortfarande var gällande rätt och att principen, precis som 

i ”Flytdocksmålet”, inte kunde frångås utan stöd av lag. Högsta domstolen utvecklade sedan 

sitt resonemang och fastslog att det sakrättsliga moment som var avgörande vid bedömningen 

ifall borgenärsskydd hade uppkommit var huruvida den överlåtande parten förlorat rådigheten 

över det sålda godset. Att maskinerna aldrig flyttades från sin ursprungliga plats i 

kombination med att säljaren ofördröjligen hyrde tillbaka maskinerna var enligt Högsta 

domstolen tillräckligt för att något rådighetsavskärande inte skulle ha ansetts ägt rum. N.N 

erhöll således ingen separationsrätt till maskinerna eftersom inget sakrättsligt skydd hade 

erhållits. 

 

Sammanfattning av traditionskravets utveckling fram till 2000-talet. 

Som går att utläsa av ovanstående rättsfall förändrades traditionskravet under 1990-talet fram 

till 2000-talet. Högsta domstolen framhåller tydligt att traditionskravet erhållit kritik av 

rättsvetare i doktrin. Trots kritiken påpekar Högsta domstolen i såväl NJA 1997 s. 660 

”Flytdocksmålet” som NJA 1998 s. 379 ”Maskinmålet” att något frånsteg från 

traditionspricipen inte kan göras utan stöd av lag. Den mest väsentliga precisering som Högsta 

domstolen gjorde under detta decennium angående traditionskraven var det smärre, men 

fortfarande tydliga, ställningstagandet att det principiella kravet på att förvärvaren fått 

egendomen i sin besittning inte längre var ett krav, samma besittningsövergång ansågs kunna 

uppfyllas genom rådighetsavskärning.58 Egendomen behövde med andra ord inte fysiskt 

förflyttas, istället sattes prövningen av rådighetsavskärandet i centrum. 

 

3.3.3.4 Domar från 2000-talet fram till 2010 

   

  NJA 2000 s. 88 ”Företagshypoteksmålet” 

I NJA 2000 s. 88 tvingas Högsta domstolen ta ställning till huruvida ett bolags upplåtelse av 

företagshypotek hade ansetts blivit sakrättsligt gällande när företagshypoteksbrevet 

                                                 
58 Mellqvist, Mikael, SvJT 2010, ”Diocletianus vs. Grotius — om den sakrättsliga traditionsprincipens 

berättigande”, s. 232-233. 
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överlämnats till panthavaren, trots att denne också var företrädare för bolaget. Ronny B var 

tillsammans med Christer B och Kent N de tre styrelseledamöterna i aktiebolaget Kinnagarn. 

Den 21 augusti 1996 beslutade styrelsen genom Christer B att bolaget skulle upplåta ett 

företagshypotek om 1 000 000 kronor i sin näringsverksamhet till säkerhet för Ronny Bs 

fordran på företaget. Bolaget ansökte och beviljades företagsinteckning och Ronny B 

antecknades som innehavare av företagshypoteksbrevet i företagsinteckningsregistret. Ronny 

B förvarade därefter företagshypoteksbrevet i ett vapenskåp i sin bostad. Kinnagarn försattes 

sedan i konkurs och tvist uppstod gällande huruvida sakrättsligt giltig pantsättning kommit till 

stånd.  

Högsta domstolen konstaterade att ett ingånget avtal om företagshypotek endast kunde bli 

sakrättsligt giltigt ifall tradition av företagshypoteksbrevet hade skett. Domstolen framhöll 

dock att enligt diskussioner inom doktrinen, vilket också kommit till uttryck i NJA 1996 s. 52 

”Skuldebrevsmålet”, hade kravet på tradition ansetts vara uppfyllt om pantsättaren avskurits 

från rådigheten över panten.  Konkursboet invände att pantsättningen är sakrättsligt ogiltig, 

eftersom Ronny B även företrädde pantsättaren och hänvisade till NJA 1972 s. 246 

”Kassaskåpsfallet”. Domstolen underströk att den omständighet att ett bolag har överlämnat 

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

pantsättning kan ha ägt rum. Högsta domstolen framhöll vidare att ingen av de övriga 

firmatecknarna i bolaget hade haft tillgång till pantbrevet och att Ronny B innehaft pantbrevet 

i egenskap av panthavare och inte styrelseledamot, med andra ord hade någon fråga om 

dubbel lojalitetsplikt således inte uppstått. Högsta domstolen fann, till följd av ovanstående, 

att Ronny B skulle åtnjuta yrkad förmånsrätt i konkursen.   

Ronny B fick alltså åtnjuta förmånsrätt i konkursen, eftersom Kinnagarn Aktiebolags rådighet 

över panten hade ansetts avskuren. Orsaken till att NJA 2000 s. 88 ”Företagshypoteksmålet” 

blivit omdiskuterat är för att någon fysisk tradition faktiskt aldrig hade genomförts. Högsta 

domstolen fokuserade istället på hur Ronny B förhöll sig till panten, huruvida Ronny B 

mottog panten i anledning av panthavare eller styrelseledamot. Domslutet ledde till att 

situationer där pantsättaren är representanter för bolaget inte var en omständigheter som 
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omöjliggjorde giltiga pantsättningar. Rådighetsbegreppet blev med andra ord ännu mer 

utvidgat.59 

  NJA 2007 s. 413 ”Inkråmsmålet” 

I NJA 2007 s. 413 klargjorde Högsta domstolen hur sakrättsligt skydd uppkommer vid 

närståendetransaktioner, vilket i detta fall var mellan mor och son. Sonen var ägare av bolaget 

Vitala Bil AB och modern representerade Britt Automobil AB. Sonen var firmatecknare för 

båda firmorna. Britt Automobil AB överlät genom avtal hela inkråmet, vilket bestod av bilar, 

och firman till företaget Vitala Bil AB. Bilarna förflyttades från Britt Automobil AB:s lokaler 

till Vitala Bil AB:s lokaler och sedan registrerades ägarbytet i fordonsregistret. Britt 

Automobil försattes en tid senare i konkurs och bilarna belades med kvarstad av 

Kronofogdemyndigheten som säkerhet för Britt Automobil AB:s skulder. Frågan som Högsta 

domstolen behövde ta ställning till var ifall förvärvet som skett var sakrättsligt skyddat. 

Högsta domstolen inledde sitt resonemang genom att konstatera att förflyttningen av bilarna 

från säljarens lokaler till köparens lokaler normalt sett brukade ses som en tillräcklig 

besittningsövergång för att köpet ska ses som sakrättsligt skyddat. I detta fall var dock båda 

företagen representerade av samma person, sonen, vilket komplicerade situationen. 

Domstolen tillade att sonens roll som dubbelrepresentant i och för sig inte, per automatik, 

gjorde att han inte kunde förfoga över den sålda egendomen. Om sonen faktiskt hade förfogat 

över den sålda egendomen, trots sin roll som ställföreträdare för Britt Automobil AB, skulle 

en straffrättslig dom varit möjlig att utdöma i enlighet med 10 kapitlet 5 § Brottsbalk 

(1962:700)60 angående trolöshet mot huvudman eller 10 kap 1 § Brottsbalken angående 

förskingring. Skälet till Högsta domstolens dom var alltså att företrädaren efter köpet var 

tvungen att iaktta köparens intresse. Högsta domstolen avslutar med att konstatera att det 

faktum att en ställföreträdare representerar båda parter i en överlåtelse inte, per automatik, 

förhindrar att ett rådighetsavskärande kan ske på ett sådant vis att överlåtarens rådighet 

avskurits från objektet.  

Genom domslutet klargjorde Högsta domstolen att det är fullt möjligt att uppnå ett sakrättsligt 

skydd genom rådighetsavskärande även om ställföreträdaren är representant för såväl 

överlåtaren som förvärvaren. Domstolen framhåller i sin dom att det måste vara möjligt för 

                                                 
59 Mellqvist, Mikael, SvJT 2010, ”Diocletianus vs. Grotius — om den sakrättsliga traditionsprincipens 

berättigande”, s. 235. 
60 Hädanefter benämnd brottsbalken. 
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närstående företag att göra affärer med varandra. Vad som bör poängteras ytterligare är 

Högsta domstolens framhållande av att ett publicitetskrav inte skulle tillmätas någon 

betydelse trots den uppenbara svårigheten för en utomstående part att fastslå om en 

överlåtelse i en situation av detta fall faktiskt hade skett. Detta resonemang är klart skiljaktigt 

från resonemanget som fördes i NJA 1996 s. 52 ”Skuldebrevsmålet” där Högsta domstolen 

betonade vikten av just publicitet. 

Men hänsyn till vad som framförts fann domstolen att Vitala Bil AB erhållit sakrättsligt skydd 

för förvärvet eftersom ett tillräcklig rådighetsavskärande gjort och Högsta domstolen hävde 

således kvarstaden.     

 

  NJA 2008 s. 684 ”Räkmålet” 

I NJA 2008 s. 684 berör Högsta domstolen återigen närståendetransaktioner. Mellan Elcon 

Finans AS och Havmannen AS, bägge bolagen med säte i Norge, träffades en 

överenskommelse varigenom Havmannen leasade en packlinje för räkor av Elcon. Packlinjen 

ägdes vid tidpunkten av Sannäs Räkor AB som även ägde Havmannen AS. Sannäs Räkor 

överlät packlinjen till Elcon Finans och till följd av leasingavtalet mellan Elcon Finans och 

Havmannen AS transporterades packlinjen till Havmannen AS. Till följd av fel i maskinen 

sände Havmannen AS tillbaka packlinjen till moderbolaget, Sannäs Räkor AB, vilket 

godkändes av Elcon eftersom moderbolaget hade både kunskap och erfarenhet att utföra 

reparationen. Sannäs Räkor AB gick kort därefter i konkurs. Ägaren av Sannäs Räkor AB var 

även styrelseledamot och firmatecknare för Havmannen AS, det vill säga både moderbolaget 

och dotterbolaget representerades av samma företrädare. Genom avtalet mellan Elcon AS och 

Havmannen AS var Havmannen AS förhindrad att fritt disponera över packlinjen och var 

tvungen att kontakta Elcon AS för information vid behov av beslut gällande packlinjen. 

Frågan som Högsta domstolen var tvungen att ställa sig till var huruvida dotterbolagets 

besittningstagande hade lett till ett sakrättsligt skyddat förvärv. 

Högsta domstolen konstaterade att en liknande närståendetransaktionsfråga hade avgjorts i 

NJA 2007 s. 413.  Domstolen pekade återigen på kravet på rådighetsavskärning som 

poängterats i flertalet rättsfall tidigare. Att dotterbolaget hade fått maskinen i sin besittning 

och att företrädaren för bolaget riskerade straffrättslig påföljd i det fall att hen inte skulle ha 

agerat i köparens intresse efter överenskommelsen var enligt Högsta domstolen tillräckligt för 
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att anse att det säljande bolagets rådighet i väsentlig grad hade avskurits.61 Köpet var därför 

att anse som ett sakrättsligt förvärv. 

 

Sammanfattning av traditionskravets utveckling fram till 2010 

Rättsfallen NJA 1972 s. 246 ”Kassaskåpsmålet”, NJA 2000 s. 88 ”Företagshypoteksmålet”, 

NJA 2007 s. 413 ”Inkråmsmålet” och NJA 2008 s. 684 ”Räkmålet” har alla en gemensam 

nämnare: närståendetransaktioner. Närståendetransaktionen fick störst fokus i målen efter år 

2000, men diskuterades även flitigt i 1972 års ”kassaskåpsmål”.  Högsta domstolens har 

genom sin praxis tydliggjort att ett närståendeförhållande, likt i de nyss nämnda fallen, inte 

hindrar att överlåtarens rådighet skulle kunna ses avskuren och således kunna ge förvärvaren 

sakrättsligt skydd. Högsta domstolen fokuserade istället på i vilken roll den mottagande parten 

erhöll egendomen, snarare än till själva traditionen. I flera av dessa fall har Högsta domstolen 

dessutom tydligt markerat att en motsatt bedömning, som skulle omöjliggöra ett sakrättsligt 

skydd för förvärvaren i en närståendetransaktion, kunde leda till icke önskvärda effekter, 

eftersom det stora antal närstående företag som finns i Sverige måste kunna göra affärer med 

varandra.62 Närståendetransaktioner var därmed att se som kommersiella skyddsvärda 

transaktioner. 

I NJA 2007 s. 413 ”Inkråmsfallet” framhöll domstolen att det tidigare publicitetskravet inte 

skulle ges någon större vikt i en bedömning huruvida ett sakrättsligt giltigt förvärv hade 

utförts. Med detta uttalande gjorde domstolen avsteg från det tidigare resonemanget kring 

publicitetskravet som bland annat hölls i NJA 1996 s. 52 ”Skuldebrevsmålet”. 

Min tolkning av utvecklingen av traditionskravet under denna period är att Högsta domstolen 

allt mer försöker att utvidga och förenkla den tidigare så stela och svårtolkade principen. 

Genom att förflytta den tidigare så orörliga fokus från själva traditionen, den fysiska 

förflyttningen, till att istället fokusera på den bakomliggande anledningen till överlåtelsen har 

Högsta domstolen lyckats, enligt min mening, att göra traditionskravet mer böjligt och 

anpassbar till moderna förhållande. Jag är av åsikten att Högsta domstolen försöker i större 

utsträckning vrida, vända och dra i den nästan 200 år gamla traditionsprincipen tills att den 

går att applicera på vårt snabbt moderniserande samhälle. Både Mellqvist och 

                                                 
61 Jämför likheterna här med de i NJA 2007 s. 413 ”Inkråmsmålet” angående eventuellt straffansvar. 
62 Se speciellt NJA 2007 s. 413 ”Inkråmsmålet” & NJA 2008 s. 684 ”Räkmålet”. 
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lösöreskommittén tycks dela mitt resonemang på denna punkt.63 Detta kommer analyseras 

djupare under analysdelen av uppsatsen.  

Vad som även bör poängteras är att traditionsprincipen vid konsumentköp slopades helt i juli 

2002 och ersattes av avtalsprincipen.64 

 

3.3.3.5 Domar från 2010 fram till idag 

  NJA 2010 s. 154 ”Motorcykelmålet” 

I NJA 2010 s. 154 ”Motorcykelmålet” hade tvist uppstått mellan Bike Center i Sundsvall AB 

(Bike Center) och Honda MC Svenska AB (Honda MC). Ett kommissionsavtal som föreskrev 

separationsrätt vid exekutiva åtgärder hade träffats mellan Bike Center och Honda MC. Nyss 

nämnda kommissionsavtal omvandlades sedan till ett köpeavtal gällande köp på kredit utan 

något återtagandeförbehåll. Detta köpeavtal hävdes till följd av att Bike Center, i form av 

återförsäljare, inte betalade sin skuld till Honda MC i vederbörlig ordning och parterna gick 

åter tillbaka till det tidigare kommissionsavtalet där separationsrätt fanns reglerat. 

Motorcyklarna, som enligt avtalet hade lämnats kvar i Bike Centers besittning, återlämnades 

inte direkt vid de uteblivna betalningarna, istället hämtades motorcyklarna av Honda MC 

strax innan Bike Center försattes i konkurs. Honda MC var registrerad som ägare i 

fordonsregistret och registreringsskyltar samt registreringshandlingar överlämnades till Honda 

MC tre månader före fristdagen.65 Återtagandet av motorcyklarna ansågs innebära att Bike 

Center betalat sin skuld med osedvanliga betalningsmedel. Frågan Högsta domstolen ställdes 

inför var ifall en giltig betalning skett eller om motorcyklarna skulle återvinnas enligt 

Konkurslag (1987:672). Högsta domstolen konstaterade att en betalning anses gjord när 

transaktionen vunnit sakrättsligt skydd. Domstolen ansåg att giltig tradition inte hade skett 

eftersom en registrering i vägtrafikregistret enligt rättspraxis inte tillmäts någon betydelse i 

sakrättsligt hänseende och den fysiska hämtningen av motorcyklarna skedde inom 

tremånadersfristen. Eftersom ingen tradition eller registrering enligt LkL skett förde Högsta 

                                                 
63 Mellqvist, Mikael, SvJT 2010, ”Diocletianus vs. Grotius — om den sakrättsliga traditionsprincipens 

berättigande”, s. 233. & SOU 2015:18, Lösöreköp och registerpant, s. 66. 
64 Håstad, Torgny, ”Köprätt och annan kontraktsrätt”, sjätte upplagan, Uppsala 2009, s.148. 
65Enligt Konkurslag (1987:672) 4 kapitel 10 § ska en betalning av en skuld som skett senare än tre månader före 

fristdagen gjorts med annat än sedvanliga betalningsmedel i förtid eller med belopp som avsevärt har försämrat 

gäldenärens ekonomiska ställning går åter om den inte med hänsyn till omständigheterna ändå anses som 

ordinär. Betalningen i detta fall gjordes på tremånadersdagen.  
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domstolen en diskussion om andra möjliga omständigheter som kunnat göra att sakrättsligt 

skydd uppstått. I denna diskussion hänvisar Högsta domstolen till NJA 2007 s. 413 

”Inkråmsmålet” och NJA 2008 s. 684 ”Räkmålet” och förklarar att det i praxis stundom, i 

syfte att möjliggöra kommersiellt skyddsvärda transaktioner, medgetts att andra åtgärder 

vidtas som får som verkan att överlåtaren effektivt avskärs från förfogandemöjligheter med 

avseende på egendomen.  

Återigen fokuserade Högsta domstolen på de bakomliggande anledningarna, i detta fall varför 

parterna gick tillbaka till det tidigare avtalet, snarare än på den fysiska traditionen. Domstolen 

fann att syftet med överenskommelsen att återgå till kommissionsavtalet, innehållande 

separationsrätt för Honda MC, i kombination med den samtidigt genomförda hävningen måste 

anses ha varit att skapa en separationsrätt för Honda MC. Domstolen konstaterade att det i 

denna situation inte fanns anledning till att inte upprätthålla kravet på tradition eller 

registrering enligt lösöreköpslagen. Högsta domstolen underströk att denna sorts situation inte 

var en kommersiellt skyddsvärd transaktion likt situationerna i de två tidigare nämnda 

rättsfallen och Honda MC erhöll därmed ingen separationsrätt. 

Sammanfattning av traditionskravets utveckling 2010 till idag. 

I NJA 2010 s. 154 ”Motorcykelmålet” utvecklade Högsta domstolen inte traditionskravet per 

se, utan snarare genom sin rättspraxis visade på vilka sorts transaktioner som skall ses som 

kommersiellt skyddsvärda. I såväl NJA 2007 s. 413 ”Inkråmsfallet” och NJA 2008 s. 684 

”Räkmålet” visade Högsta domstolen på de fall där det fanns anledning att utvidga 

möjligheten till rådighetsavskärande eftersom dessa transaktioner borde ses som skyddsvärda, 

men i NJA 2010 s. 154 ”Motorcykelmålet” tog domstolen ett steg tillbaka och visade på 

vilken typ av transaktion som skulle se som skyddsvärd. Transaktioner som enbart syftar till 

att skapa en separationsrätt skulle inte behandlas som skyddsvärda och de hårdare kraven på 

fysisk tradition eller registrering enligt lösöreköpslagen skulle därför inte frångås.  
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4. Avtalsprincipen  

4.1 Inledning 

Avtalsprincipen eller kontraktsprincipen kräver inget av de tidigare nämnda sakrättsliga 

momenten för att ett sakrättsligt skydd ska uppkomma. Det sakrättsliga skyddet uppstår i 

samband med undertecknandet av avtalet.66 Den direkta effekten av avtalsprincipen blir 

typiskt sett att köparen, när lösöret lämnats kvar i säljarens besittning, vid utmätning eller 

konkurs får ut det utvalda lösöret istället för att en eller flera borgenärer får tillgodogöra sig 

värdet som betalning för sina fordringar.67  

Avtalsprincipen tillämpas inte vid köp av lösöre i kommersiella förhållande, men principen 

tillämpas dock på andra rättsområden. Under 2002 slopades kravet på traditionsprincipen 

gällande konsumentköp och ersattes av avtalsprincipen.68 I och med rättsfallet NJA 1985 s. 

159 blev köp av lösöre på exekutiv auktion, anordnad av Kronofogdemyndigheten, sakrättsligt 

skyddad vid ingåendet av avtalet. Även vid köp av byggnad på annans mark och vissa 

immaterialrätter, tillexempel patent, upphovsrätt eller ett varumärke, blir köparen skyddad 

genom själva avtalet.  

Vid exekutiv auktion gäller inropet som sakrättsligt moment, det vill säga avtalsprincipen 

gäller efter inropet, bland annat till följd av att skentransaktioner inte ansågs vara ett stort 

problem vid exekutiv auktion.69 Vid konsumentköp gäller avtalsprincipen i kombination med 

strikt specialitetsprincip, bland annat eftersom konsumenter behöver starkare rättsligt skydd 

än näringsidkare men dessutom på grund av att risken för skenavtal tycktes vara liten i 

förhållande till köp mellan näringsidkare och konsument.70 För köp av byggnad på annan 

mark ansågs inget sakrättsligt moment vara nödvändigt, till följd av avsaknaden av relevanta 

lagrum.71   

Sist i kapitlet har det redogjorts för märkning. Som nämnts ovan är märkning ett uttryck för 

avtalsprincipen, men används som ett kompletterande moment till traditionsprincipen. 

                                                 
66 Henriksson, Per, ”Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser”, Stockholm 2009, s. 91. 

Mattsson, Dag, ”Traditionsprincipen eller avtalsprincipen”, Svenskjuristtidning 2013 s. 1044. 
67 Mattsson, Dag, ”Traditionsprincipen eller avtalsprincipen”, Svenskjuristtidning 2013 s. 1047. 
68 Prop. 2001/02:134 s. 87. Håstad, Torgny, ”Köprätt och annan kontraktsrätt”, sjätte upplagan, Uppsala 2009, s. 

148. 
69 Se avsnitt 4.2.1 för vidare information. 
70 Se avsnitt 4.2.2 för vidare information. 
71 Se avsnitt 4.2.3 för vidare information. 
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4.2 Lagstöd för avtalsprincipen 

4.2.1 Exekutiv auktion 

Angående exekutiv auktion, som bland annat kan återfinnas i 8 kapitel Utsökningsbalk 

(1981:774)72, finns det framförallt ett rättsfall som är av speciell vikt för denna uppsats: NJA 

1985 s. 159. I NJA 1985 s. 159 klargjorde Högsta domstolen det rättsliga frågetecken som, vid 

dåvarande tid, fanns gällande tidpunkten för när det sakrättsliga skyddet uppstår. I nyss 

nämnda rättsfall hade en son till en utmätningsgäldenär ropat in faderns utmätta egendom vid 

en exekutiv auktion. Efter inropet lånade sonen ut den inropade egendomen till fadern och på 

så sätt fick fadern åter tillbaka egendomen. Kort efter utlånandet utmättes samma egendom 

igen för faderns andra skulder.  

Högsta domstolen konstaterade i detta rättsfall att traditionsprincipen inte ska gälla vid 

exekutiv auktion. Högsta domstolen fastställde att det sakrättsliga skyddet mot tredje man bör 

uppstå redan vid inropet. Genom NJA 1985 s. 159 fastslogs avtalsprincipen till gällande rätt 

vid exekutiv auktion.73  

Högsta domstolen underbyggde sitt resonemang på följande sätt: ”Vid exekutiv försäljning är 

tradition inte påkallad av samma skäl som annars brukar anföras - vikten av att skapa klarhet 

om rättsläget, främst för att försvåra sken transaktioner. Sådana hänsyn tillvaratas ju redan 

genom det offentliga förfarandet”  

 

4.2.2 Konsumentköp 

I Konsumentköplag (1990:932)74 kan utläsas att lagen endast är gällande i det fall en 

näringsidkare säljer lösa saker till en konsument och att lagen vid denna typ av transaktion är 

tvingande.75 Konsumentköp är ett av de rättsliga områden som är av stor vikt för denna 

uppsats, eftersom att Konsumentköplagen genomgick en förändring 2002 och 

traditionsprincipen övergavs för avtalsprincipen.76  

                                                 
72 Hädanefter kallad endast Utsökningsbalken. 
73 Millqvist, Göran, ”Sakrättens grunder”, sjunde upplagan, Visby 2015, s. 147-148. Gregow, Torkel, ”Tredje 

mans rätt vid utmätning”, Stockholm 1987, s. 120. Håstad, Torgny, ”Sakrätt avseende lös egendom”, sjätte 

upplagan, Vällingby 2008, s. 229. 
74 Hädanefter benämnd som Konsumentköplagen. 
75 Se 1 § och 3 § Konsumentköplagen.  
76 Lag (2002:587) om ändring i Konsumentköplag (1990:932).   
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Kritiken mot traditionsprincipen hade länge varit påtaglig och 1995 kom ett utredningsförslag 

från statens offentliga utredare.77 Detta utredningsförslag, SOU 1995:11, ledde till lagstiftning 

år 2002. Traditionskravet avskaffades genom 2002 års lagstiftning78 till fördel för 

avtalsprincipen genom införandet av en ny 49 § i Konsumentköplagen. Den nya paragrafen 

ger avtalet sakrättslig status genom att ange det som tillräckligt för köparens 

borgenärsskydd.79 

Avtalsprincipen gällande konsumentköp måste dock kombineras med en annan rättslig princip 

för att köparen ska erhålla sakrättsligt skydd, nämligen specialitetsprincipen.80 

Specialitetsprincipen är en gammal dogm som innebär att sakrätter endast kan avse 

individuellt bestämda föremål. För att specialitetskravet ska kunna anses uppfyllt krävs det att 

två aspekter tillgodoses: 1) anspråket måste avse ett individuellt bestämd föremål. 2) 

anspråkshavaren måste kunna identifiera precis det föremålet som anspråket avser. Ifall 

föremålet har sammanblandats med andra likadana föremål, till en sådan grad att identifiering 

är omöjlig, är sakrätten förlorad.81 

Skälet till lagändringen var bland annat okunskapen som gemene man tycktes ha angående 

kravet på tradition. Denna okunskap ledde sedermera till konflikter. Dessa konflikter var en 

av anledningarna till att utredningen om en eventuell lagändring påbörjades. Denna okunskap 

kunde leda till att gemene man drabbades omotiverat hårt i näringsidkarens/säljarens konkurs. 

Traditionskravets funktion var från första början, bland annat, att stoppa skentransaktioner där 

egendom kunde undandras från till exempel konkurser. Denna funktion tycktes mer eller 

mindre vara ineffektiv, eftersom det var ett alltför trubbigt och långtgående vapen för att 

komma åt de enstaka fall där en näringsidkare kan tänkas ha försökt undandra egendom 

genom försäljning till konsumenter som inte fått leverans.82 

I såväl propositionen och betänkandet påvisas vikten av att medlemsländerna inom EU har 

likartade regelverk, eftersom detta gynnar handeln mellan länderna. Utgångspunkten var att, i 

                                                 
77 SOU 1995:11 ”Nya konsumentregler”. 
78 Lag (2002:587) om ändring i konsumentköplagen (1990:932). 
79 Millqvist, Göran, ”Sakrättens grunder”, sjunde upplagan, Visby 2015, s. 138, Henriksson, Per, ”Sakrättsliga 

moment och deras ekonomiska konsekvenser”, Stockholm 2009, s. 144. 
80 Millqvist, Göran, ”Sakrättens grunder”, sjunde upplagan, Visby 2015, s. 138. 
81 Håstad, Torgny, ”Sakrätt avseende lös egendom”, sjätte upplagan, Vällingby 2008, s. 152, Millqvist, Göran, 

”Sakrättens grunder”, sjunde upplagan, Visby 2015, s. 138, Henriksson, Per, ”Sakrättsliga moment och deras 

ekonomiska konsekvenser”, Stockholm 2009, s. 56. 
82 Lagutskottets betänkande 2001/02:LU33, s. 14. Millqvist, Göran, ”Sakrättens grunder”, sjunde upplagan, 

Visby 2015, s. 138-139. 
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alla fall, de nordiska länderna skulle ha likartad reglering vilket i sin tur hade gjort det lättare 

att tolka och införa ett likartat regelverk i hela EU.83  

Det bör tilläggas att frågan om en övergång till avtalsprincipen i kommersiella förhållande 

berördes i såväl betänkandet som propositionen. Trots att ”[en övergång även i kommersiella 

förhållanden] skulle medföra endast ett fåtal följdändringar och begränsade verkningar även i 

övrigt” ansågs en övergång till annan generell ordning kräva att det förelåg tungt vägande 

skäl och att påtagliga samhällsekonomiska fördelar skulle stå att vinna. Såväl Regeringen 

genom propositionen och Riksdagen genom sitt betänkande fann att det inte för närvarande 

var motiverat att överväga en sådan reform.84  

4.2.3 Byggnad på annans mark 

Byggnad på annans mark, eller ”hus på ofri grund” som den mer gammalmodiga 

benämningen lyder, utgör en särskilt typ av lös egendom eftersom en sådan byggnad inte 

ryms inom tillbehörsbegreppet i 2 kap. 1 och 4 §§ Jordabalk (1970:994)85. Följden av att 

denna typ av egendom inte ryms inom tillbehörsbegreppet är att jordabalkens regelverk inte är 

tillämpligt, och byggnad på annan mark ska således bedömas enligt allmänna regler för lös 

egendom. Dock svarade lagstiftaren genom att göra sig det extra besväret att införa ett fjärde 

stycke till 4 § KöpL för att denna typ av byggnad inte skulle omfattas av reglerna i KöpL.86 

Problematiken med avsaknaden av rättsregler som reglerade sakrättsmomentet vid byggnad 

på annans mark övervägdes av Högsta domstolen i NJA 1952 s. 407.  I rättsfallet slog Högsta 

domstolen fast att något sakrättsmoment inte var nödvändigt för att en förvärvare skulle 

erhålla såväl borgenärsskydd som omsättningsskydd. Något publicitetskrav eller krav på 

rådighetsavskärande krävs således inte. Högsta domstolen motiverar denna regel på den helt 

formella, och enligt min mening nästan nonchalanta, grunden att det helt enkelt inte finns 

någon lag eller förordning, vilken tillskriver ett specifikt sakrättsmoment, som är tillämplig på 

denna typ av egendom.87 Högsta domstolen gjorde, fortfarande enligt min mening, en total e 

contrario-tolkning av lagsystemet genom att lämna rättsfrågan, gällande eventuellt 

sakrättsmoment, mer eller mindre olöst eftersom ingen lagregel var tillämplig. Detta blir 

                                                 
83 Lagutskottets betänkande 2001/02:LU33, s. 9-10, Prop. 2001/02:134, s. 21. 
84 Lagutskottets betänkande 2001/02:LU33, s. 13, , Prop. 2001/02:134, s. 77. 
85 Hädanefter endast kallad jordabalken. 
86 Prop. 1989/90:77 s. 11, Millqvist, Göran, ”Sakrättens grunder”, sjunde upplagan, Visby 2015, s. 168. 
87 Millqvist, Göran, ”Sakrättens grunder”, sjunde upplagan, Visby 2015, s168-169, Henriksson, Per, 

”Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser”, Stockholm 2009, s.152. 
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särskilt tydligt nu, när detta skrivs, eftersom jag nyligen gjort en genomgång av båda 

rättsprinciperna och tvingats sätta mig in i den, ofta komplicerade och välmotiverade, 

bedömning Högsta domstolen gjort vid varje typfall. Den grundläggande genomgång som 

Högsta domstolen gjort i varje specifikt fall är en stark kontrast till bedömningen Högsta 

domstolen gjorde i NJA 1952 s. 407. 

 

4.2.4 Märkning 

Att använda sig av märkning för att erhålla sakrättsligt skydd är endast möjligt genom Lag 

(1944:302) om köpares rätt till märkt virke vilket leder till att användningsområdet blir 

väldigt snävt. En korrekt märkning enligt lagen skyddar, såsom surrogat för tradition, både 

mot utmätning och konkurs men är samtidigt begränsad till borgenärsskyddet. Märkning är 

mer sällan förekommande än de ovan nämnda kompletterande momenten, denuntiation och 

registrering, eftersom det inte finns någon möjlighet att tillämpa lagen analogt på annan typ av 

egendom. Den sakrättsliga betydelse som märkning medför tycks därför vara väldigt liten.88 

Märkning, så som sakrättsligt moment, är användbar i en så pass liten utsträckning att flertalet 

författare inom sakrätt inte ens ger momentet någon underrubrik i sina verk.89  

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Millqvist, Göran, ”Sakrättens grunder”, sjunde upplagan, Visby 2015, s. 168. 
89 Se Henriksson, Per, ”Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser”, Stockholm 2009.  
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5. Riskerna och fördelarna med principerna 

5.1 Inledning 

I de föregående fyra kapitlen har jag redogjort för de två aktuella rättsprinciperna och därmed 

gett läsaren den information som behövs för att förstå hur dessa principer är utformade och 

hur de tillämpas. I detta kapitel finns en förteckning av de mest prominenta argumenten för 

och emot såväl traditionsprincipen som avtalsprincipen. Jag vill dock understryka att fastän en 

viss analys görs i detta kapitel är det först i kapitel sex som en djupare analys av, och 

motargument mot, dessa argument faktiskt uppställs i syfte att värdera vardera arguments 

vikt.  

 

5.2 Traditionsprincipen 

5.2.1 Fördelar med traditionsprincipen 

Traditionsprincipen motverkar skentransaktioner: Detta argument är ett av de tyngre 

argumentet för traditionsprincipens bevarande. Argumentet grundar sig på tanken att ett 

traditionskrav motverkar skentransaktioner, det vill säga såväl efterhandskonstruktioner som 

borgenärsbedrägerier. Det finns en risk att säljaren, vid en utmätningssituation, i maskopi 

med någon annan falskt påstår att en köprättslig överlåtelse tidigare skett dem emellan. Den 

nyss beskrivna överlåtelsen är en så kallad efterhandskonstruktion. Traditionskravet 

motverkar, eller i alla fall försvårar, en efterhandskonstruktion eftersom avtalet allena inte ger 

den köpande parten sakrättsligt skydd. Utöver avtalet krävs det att egendomen har traderats. 

Traditionskravet försvårar alltså för de okunniga bedragarna som inte traderat egendomen. 

Risken för efterhandskonstruktioner var, som nämnts i tidigare kapitel, anledningen till LkL:s 

införande.90  

Även borgenärsbedrägerier försvåras, eftersom det ligger en värdefull uppoffring i att ge 

ifrån sig egendomen. Genom att överlåta egendomen förlorar överlåtaren möjligheten att 

kunna förfoga över egendomen och även till viss del makten över vad som sker med den 

överlåtna egendomen. Denna uppoffring leder därmed till att den oärliga parten förlorar en 

                                                 
90 Se avsnitt 2.1.3 1800-talet och lösöresköpsregleringen. 
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viss, ibland total, kontroll över egendomen vilket kan fungera som en spärr mot att 

skentransaktionen utförs från första början. 91  

Traditionsprincipen motverkar dubbelöverlåtelser och överbelåning: Argumentet bygger på 

att kravet på tradition leder till att säljaren inte längre har egendomen i sin besittning och 

således blir en eventuell dubbelöverlåtelse omöjlig, eller i alla fall svårutförlig.  

Att säljaren tvingas tradera egendomen påstås också leda till att mer korrekta 

kreditbedömningar utförs, eftersom kreditbedömmaren kan vara säker på att egendomen som 

befinner sig i säljarens besittning inte tillhör annan part. Genom en mer korrekt 

kreditvärdering skulle gäldenärens möjlighet till överbelåning försvåras.  

Traditionsprincipen tillgodoser det allmänna omsättningsintresset: Grundregeln inom svensk 

insolvensrätt är att alla borgenärer ska behandlas lika (likabehandlingsprincipen). Det är 

möjligt att frångå från denna grundläggande princip genom att ge vissa utvalda borgenärer 

bättre rätt, till exempel genom panträtt. Ju fler avsteg från likabehandlingsprincipen som görs, 

desto mindre blir förutsebarheten och därmed minskar även rättssäkerheten. Det finns alltså 

ett intresse av försvåra möjligheten till separationsrätt genom ett traditionskrav.92  

Traditionsprincipen tillgodoser det enskilda omsättningsintresset: Ifall ett traditionskrav gör 

det lättare för borgenärerna att se ifall sakrättsligt skydd uppstått borde rimligtvis samma 

traditionskrav även att göra det enklare för den enskilda att bedöma ifall hen har erhållit 

sakrättsligt skydd.  

Traditionsprincipen bidrar till ordning och reda i omsättningslivet: Med traditionsprincipen 

är uppfyllandet av traditionskravet, vid eventuell tvist, avgörande angående bäst rätt till 

överlåten eller pantsatt egendom mellan överlåtaren och förvärvaren. Skulle tvist uppstå är 

den förhållandevis lätt att avgöra, till följd av att traditionen i sig är ett objektivt konstaterbart 

faktum. Detta objektivt konstaterbara faktum gör sakrättsskyddsliga frågor lättlösta och 

därmed hålls antalet tvister, gällande sakrättsskydd, lågt.93   

                                                 
91 Gregow, Torkel, SvJT 2013, ”Avtalsprincipens fördelar”, s. 1063, Vargö, Daniel, SvJT 2013, 

”Traditionsprincipens fördelar”, s. 1058, Mattsson, Dag, SvJT 2013, ”Traditionsprincipen eller avtalsprincipen”, 

s1048, Helander, Bo, ”Kreditsäkerhet i lös egendom, Lund 1984, s. 361. 
92 Henriksson, Per, ”Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser”, Stockholm 2009, s. 169. 
93 Helander, Bo, ”Kreditsäkerhet i lös egendom, Lund 1984, s. 362.  
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Som går att utläsa ovan gör ett traditionskrav det lättare för såväl borgenärer som den enskilde 

att konstatera ifall sakrättsligt skydd uppstått (allmänna- och enskilda omsättningsintresset). 

Att det är lätt för båda parter att konstatera ifall ett sakrättsskydd har uppstått leder även det 

till att antalet tvister hålls lågt, vilket i sin tur också bidrar till ordning och reda. 

Med traditionsprincipen underlättas EU-samarbetet: I Art. VIII – 2:101 i DCFR94 ansågs 

traditionsprincipen vara det lämpligaste verktyget för att fastställa när borgenärsskyddet 

uppnåtts. Traditionsprincipen skulle dock endast användas i de fall där avtalsparterna inte 

tidigare avtalat om tidpunkten för övergången av ”äganderätten” från säljare till köpare.95 

Traditionsprincipen är mer effektiv än avtalsprincipen och är en sedan länge etablerad 

rättsregel. Traditionsprincipen har tillämpats sedan länge inom svensk rätt vilket har lett till 

en riklig praxis. Flertalet svårtolkade delar, som till exempel traditionskravets innebörd, har 

redan klarlagts. Vid en övergång till avtalsprincipen skulle en helt ny rättspraxis behöva 

skapas och ny gränsdragning göras, vilket skulle leda till rättsosäkerhet under det tidiga 

skedet.   

Domstolen behöver inte pröva ifall ett allvarligt menat och i övrigt giltigt avtal ingåtts mellan 

gäldenären och köparen och vid vilken tidpunkt avtalet ingåtts ifall egendomen fortfarande är 

i gäldenärens besittning. Hade nyss nämnda prövning behövt göras hade domstolen behövt ta 

sig an svåra gränsdragningsproblem angående giltiga och ogiltiga avtal. Sådana prövningar är 

inte nödvändiga med traditionsprincipen men däremot med avtalsprincipen.  

Även Kronofogdemyndighetens arbete förenklas genom att det är möjligt att direkt se hur 

tvisten ska lösas beroende på var egendomen finns. Det finns inget behov av materiella 

prövningar. 

 

 

 

                                                 
94 ”Draft Common Frame of Reference” var ett akademiskt projekt som syftade till att ta fram gemensamma 

principen för den europeiska kontraktsrätten. Se Herre, Johnny, SvJT 2012, ”DCFR och svensk rätt”, s. 933. 
95 Vargö, Daniel, SvJT 2013, ”Traditionsprincipens fördelar”, s. 1052. 
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5.2.2 Nackdelar med traditionsprincipen  

Traditionsprincipen motverkar det enskilda intresset: Som framförts ovan kan 

traditionsprincipen anses tillgodose det enskilda intresset i vissa fall, men traditionsprincipen 

kan även stjälpa det enskilda intresset. Kravet på tradition kan vara väldigt krävande att 

uppfylla i vissa fall, vilket kan leda till att hela affären går i intet. Ifall produkten är särskilt 

dyr eller endast tillverkas i korta serier uppstår risken att överlåtaren inte vill, eller ens kan, 

tillverka produkten utan finansiell hjälp från köparen. Ett naturligt sätt att lösa denna 

problematik är en förskottsbetalning från köparen. Men det sakrättsliga skyddet uppstår först 

vid tradition, vilket troligtvis kan avskräcka flertalet köpare att göra en förskottsbetalning av 

denna sort. Flertalet nyttiga affärer kan alltså hindras av traditionsprincipen.96 

Traditionsprincipen möjliggöra en dubbelbestraffning av en borgenär. En borgenär som 

betalat för en vara men lämnat kvar den i gäldenärens besittning löper risken, vid utmätning 

av gäldenärens tillgångar, att förlora såväl betalningen som varan. Detta trots att det, som 

vidare utvecklats nedan, kan vara fullt naturligt att lämna varan i gäldenärens besittning.97 

Att lämna kvar varan hos säljaren kan vara naturligt i vissa fall: I vissa fall kan det vara svårt 

för en köpare att ta med sig egendomen även om hen känner till traditionskravet. 

Transportproblem, att egendomen är sådan att den är mycket svår att flytta eller att det är 

avsett att egendomen ska vara kvar där den fanns vid köptillfället är alla situationer där det 

nästan är omöjligt för en köpare att fysiskt hämta varan.  

Även bland företag kan det ibland vara ett företagsekonomiskt gynnsamt alternativ att lämna 

kvar egendomen i säljarens besittning, vilket kan försätta en part i svår situation. Skulle två 

företag inom verkstadsindustrin som delar lokaler vilja överlåta maskiner eller egendom från 

det ena företaget till det andra skulle traditionskravet vara svåruppfyllt. Liknande problem 

uppstår i det fall en investerar vill satsa pengar i ett företags expansion genom att köpa sig in 

och bli ägare. 

Det finns en okunskap gällande traditionskravet: Den stora mängd tvister som uppstått, om 

sakrättsligt skydd uppstått eller inte, visar på okunskap gällande rättsreglerna. Det var just 

                                                 
96 Henriksson, Per, ”Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser”, Stockholm 2009, s. 172, 

Gregow, Torkel, SvJT 2013, ”Avtalsprincipens fördelar”, s. 1067-1068. 
97 Gregow, Torkel, SvJT 2013, ”Avtalsprincipens fördelar”, s. 1067. 
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denna okunskap som var ett av de avgörande argumenten för införande av avtalsprincipen vid 

konsumentköp. 

”Skjuter myggor med kanon”: Traditionskravet må komma till bukt med de okunniga 

bedragarna som planerar en skentransaktion men lämnar kvar egendomen i säljarens 

besittning. Å andra sidan drabbas alla okunniga icke-bedragare som på samma sätt lämnar 

egendomen i säljarens besittning, oavsett om det är på grund av okunnighet om 

traditionskravet eller helt enkelt därför de inte kunde tradera egendomen av naturliga skäl. Är 

det samhällsnyttigt att använda en rättsprincip som stoppar ett obekant antal borgenärssvek 

men till priset av att en mängd obetänksamma köpare förlorar rätten till den köpta 

egendomen?98 

 

 

5.3 Avtalsprincipen 

5.3.1 Fördelar med Avtalsprincipen 

Pacta sunt servanda: En grundläggande avtalsrättslig princip som inte bara återfinns i 

avtalsrätten utan genomsyrar hela det svenska rättssystem är Pacta sunt servanda, avtal ska 

hållas. Det är fullständigt naturligt att en köpare ska erhålla sin rätt enligt ett köpeavtal i och 

med avtalets ingående, även i förhållande till överlåtarens borgenärer. Att köpeavtalet måste 

kombineras med ett krav på tradition, istället för att ge sakrättsligt skydd genom avtalet 

allena, är en knepig princip, särskilt med tanke på att den inte fått något klart uttryck i lag.  

Som justitierådet Gregow framhåller i sitt debattinlägg finns det en viss känsla av orättvisa i 

dagens regler.99 I flera delar av vårt rättssystem gynnas parter som skyddat sig med skriftliga 

avtal, tillskillnad från de mer ”slarviga parterna” som väljer att sätta tillit till ett muntligt avtal 

i kombination med ett handslag i en bastu. Att en köpare som faktiskt tagit sig tiden att säkra 

sin position genom skriftlig konfirmation likväl förlorar rätten till egendomen han bevisligen 

betalat för kan verkligen anses orättvist. Gregow framför dessutom att det knappast är möjligt 

att få en köpare, som förlorat sin egendom på nyss nämnda sätt, att förstå att denna ordning är 

befogad. Han fortsätter sitt resonemang med att hänvisa till en personlig anekdot om en 

                                                 
98 Håstad, Torgny, ”Sakrätt avseende lös egendom”, sjätte upplagan, Vällingby 2008, s. 212. 
99 Gregow, Torkel, SvJT 2013, ”Avtalsprincipens fördelar”, s. 1065. 
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förvaltare som inte velat tillämpa nuvarande krav på besittningsövergång fullt ut, eftersom 

konsekvenserna i form av stora ekonomiska förluster framstod som orättvis. 

Avtalsprincipen är enkel och okomplicerad: Skulle avtalsprincipen införas istället för 

traditionsprincipen hade flertalet av dagens energikrävande och kostsamma upplägg, som 

företag behöver utföra för att försäkra sig om sin rätt till köpt lösöre, kunnat slopas. Till 

exempel hade företag inte längre behövt tänka på krångliga affärsupplägg, bankgarantier 

skulle inte bli nödvändiga i samband med vissa tillverkningsavtal och registrering enligt LkL 

hade inte vaita nödvändigt.100 

EU-samarbete: Flertalet andra länder så som Finland, Danmark, Tyskland och Frankrike 

tillämpar antingen direkt eller indirekt avtalsprincipen vid köp av lös egendom.101 Det är 

samhällsnyttigt för Sverige att kunna göra affärer med företag i andra länder och desto mindre 

rättsordningarna skiljer sig ifrån varande desto smidigare blir handeln. 

 

5.3.2 Nackdelar med Avtalsprincipen 

Varför är köparen av lösöre mer skyddsvärd än köparen av till exempel generiskt lösöre? Vid 

konkurs och utmätning upprätthåller traditionsprincipen en viss likabehandling av 

borgenärerna. Med dagens reglering kommer en köpare av lösöre, som lämnats i gäldenärens 

besittning, att behandlas på samma sätt som en köpare av generiskt lösöre. Skulle 

avtalsprincipen införas skulle köparen av lösöre få en starkare ställning, eftersom hen skulle 

få sakrättsligt skydd redan vid avtalet, tillskillnad köparen av generiskt lösöre. 

Det finns en avsaknad av rättspraxis gällande avtalsprincipen: En nackdel med att ändra 

något så vitalt som vilken rättsprincip som ger sakrättsligt skydd vid köp av lösöre är den 

stora okunskapen som följer. Ingen praxis finns att tillgå gällande avtalsprincipen vid köp av 

lösöre, vilket betyder att de gränsdragningar som behöver klargöras fortfarande är oklara. 

Utan några klara gränsdragningar försvåras förutsebarheten och därmed minskar 

rättssäkerheten. 

Gränsdragningsproblem mellan verkliga överlåtelser i omsättningssyfte och 

säkerhetsöverlåtelser uppstår vid tillämpning av en avtalsprincip: Det finns inget förslag på 

                                                 
100 Mattsson, Dag, SvJT 2013, ”Traditionsprincipen eller avtalsprincipen”, s. 1047. 
101 Håstad, Torgny, ”Sakrätt avseende lös egendom”, sjätte upplagan, Vällingby 2008, s. 207. 
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att ta bort traditionskravet vid pantsättning. Av naturliga skäl måste en panthavar kunna 

försäkra sig om att pantsättaren inte längre har kontroll över den pantsatta egendomen, annars 

fallerar hela konceptet att pantsätta egendom som säkring för en fordran. I en rättsordning där 

pantsättning kräver tradition men en omsättningsöverlåtelse ger separationsrätt redan vid 

avtalets ingående skulle gränsdragningsproblem uppstå mellan pantsättning och 

omsättningsöverlåtelse. Det skulle förefalla väldigt lockande för en oärlig person, som 

behöver kredit men inte vill avstå från sin egendom, att hävda att pantsättningen i själva 

verket är en säkerhetsöverlåtelse och på så sätt inte behöva tradera egendomen. Vid en 

gäldenärs konkurs skulle ett svårlöst gränsdragningsproblem uppstå ifall en 

säkerhetsöverlåtelse, men inte en pantsättning, lett till sakrättsligt skydd för borgenären.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Håstad, Torgny, ”Sakrätt avseende lös egendom”, sjätte upplagan, Vällingby 2008, s. 213-214 Helander, Bo, 

”Kreditsäkerhet i lös egendom, Lund 1984, s. 348. 
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6. Analys 

6.1 Inledning 

Efter att ha studerat såväl traditionsprincipen som avtalsprincipen har jag konstaterat att det 

föreligger viss problematik vid tillämpningen av båda rättsprinciperna. För att reda ut denna 

problematik har jag nedan behandlat argumenten för och emot såväl traditionsprincipen som 

avtalsprincipen. Frågan, ifall jag anser att en övergång till avtalsprincipen från dagens 

traditionsprincip är nödvändig, presenteras i slutet av kapitlet. 

Innan läsaren tar sig an det sista kapitlet av uppsatsen så finns det ett behov av en definition 

av vissa termer. I uppsatsen första kapitel klargjordes att jag har åtagit mig uppgiften att 

utreda det sakrättsliga rättsområdet och komma till en slutsats gällande uppsatsen kärnfråga 

som lyder: Vilken princip ger samhällsekonomiskt störst nytta? En definition av vad som 

faktiskt är samhällsnyttigt tycks vara en självklarhet för läsarens skull. Utöver en definition av 

samhällsnytta finns det ytterligare två förutsättningar som jag anser är viktiga att klargöra för 

läsaren redan innan hen når analysen. Första förutsättningen är vilken mängd av övervägande 

skäl som bör föreligga för att en övergång till avtalsprincipen ska vara lämplig. Den andra 

förutsättningen är hur argumenten för eller emot, enligt min mening, bör bedömas. 

Att mäta samhällsnytta är en komplicerad uppgift i sin natur. Jag kan av naturliga skäl inte 

mäta skillnaden mellan avtalsprincipen och traditionsprincipen i siffror och därigenom nå en 

matematisk bevisbar samhällsnytta. Mitt enda val är att ställa dessa två principer mot varandra 

och analysera fördelarna och nackdelarna för att se vilken princip som dels är rättssäkrast och 

dels vilken princip som är mest effektiv för Sveriges handel.  

Den första förutsättningen jag anser viktig att redogöra för om läsaren tillfullo ska förstå min 

analys är att, så gott det går, definiera vilken mängd av övervägande skäl som jag anser måste 

föreligga för att en övergång ska vara lämplig. Två olika författare kan väga samma argument 

mot varandra och båda kan nå slutsatsen att avtalsprincipen bör införas, vilket hade kunna få 

en läsare att tro att båda författarna funnit argument väldigt tungt vägande i debatten, eftersom 

båda funnit argumenten tillräckliga för en övergång till avtalsprincipen. Det som läsaren inte 

vet om är att ena författare kan tycka att ”övervägande skäl” är tillräckligt, medan den andra 

författaren tycker att ”synnerligen övervägande skäl och påtagliga samhällsekonomiska 

fördelar” krävs för att en övergång av rättsprincip ska göras. I detta fall kan författarna ha 

analyserat samma argument och nått samma slutsats trots att de tycker att styrkan i 
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argumenten skiljer sig kraftigt.  För att låna Håstads ord: ”Huruvida köparen är skyddad mot 

säljarens borgenärer redan genom avtalet eller först sedan han tagit egendomen i sin 

besittning, bör avgöras med hänsyn till vilka praktiska konsekvenser den ena eller den andra 

lösningen för med sig”103.  Detta kan jämföras med Helanders ord som lyder: ”Situationen kan 

uppfattas så att det därför skulle behöva anföras särskilda skäl för en ändring avseende 

traditionsregeln”104. Helanders tankar delas även av Regeringens utredning som i 2001 års 

proposition ansåg att det behövde föreligga ”tungt vägande skäl och att påtagliga 

samhällsekonomiska fördelar skulle stå att vinna därigenom.” 105  för att en övergång till 

avtalsprincipen skulle ske. Uttrycken ”tungt vägande skäl”, ”särskilda skäl” och ”ytterst starka 

skäl för” är ett par exempel på, mer eller mindre, odefinierade krav som olika författare anser 

behöva vara uppfyllda för att avtalsprincipen ska införas. Jag har valt att i detta arbete helt 

enkelt använda mig av uttrycket ”övervägande skäl” som det krav jag anser måste vara 

uppfyllt. Jag delar därmed Håstads tankar snarare än Helanders. Enligt min mening bör en 

övergång göras ifall argumenten för avtalsprincipen väger tyngre än argumenten för 

traditionsprincipen. Som nyss nämnts delas inte mitt resonemang av, till exempel, Helander 

och inte heller av dåvarande Regeringens utredning som tycker att betydligt högre krav bör 

uppställas. Orsaken till att jag gör ett avsteg från Regeringens ”tungt vägande skäl” och 

”påtagliga samhällsekonomiska fördelar” är helt enkelt på grund av risken av att en situation 

uppstår där vi, genom en djupgående analys, når slutsatsen att det föreligger tungt vägande 

skäl och samhällsekonomiska fördelar, men inte påtagliga samhällsekonomiska fördelar, i att 

ändra till avtalsprincipen. I ett fall likt ovanstående skulle en övergång till avtalsprincipen 

faktiskt inte ske, eftersom kravet var att fördelarna skulle vara ”påtagliga”. Varför flertalet 

kunniga rättsvetare har valt att lägga kravet så pass högt att traditionsprincipen kan behållas 

även om en ändring till avtalsprincipen skulle bringa samhällsnytta, måhända att det är en 

liten samhällsnytta, tycks enligt min mening grunda sig i tanken om att det finns ett värde106 i 

att traditionsprincipen varit en länge bevarad rättsprincip.  

 

                                                 
103 Håstad, Torgny, ”Sakrätt avseende lös egendom”, sjätte upplagan, Vällingby 2008, s. 209. 
104 Helander, Bo, ”Kreditsäkerhet i lös egendom, Lund 1984, s. 347. 
105 Prop. 2001/02:134, s. 77. 
106 Med ordet värde syftar jag här inte på de positiva följdeffekter som en länge och väl använd princip bidrar 

med; framförallt välutvecklad rättspraxis och att allmänheten är väl medveten om rättsprincipen. Jag syftar här 

på att det tycks finnas ett värde i att traditionsprincipen helt enkelt funnits i flera hundra år.  
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Den andra förutsättningen som jag anser viktig för läsaren att förstå är avsteget från den falska 

slutledningen som oftast är känd som ”God of the gaps”. ”God of the gaps” är en falsk 

slutledning som ofta är förekommande i debatter mellan vetenskapsmän och religiösa, där en 

person genom att hitta ett problem i motståndarens teori felaktigt påstått att hens egen teori 

blivit mer trovärdig. Att ett argument mot traditionsprincipens ståndpunkt per automatik 

skulle ses som ett argument för avtalsprincipens ståndpunkt och vice versa, skulle alltså vara 

en falsk slutledning av nyss nämnda slag. En sådan slutledning skulle leda till en felaktig syn 

på en eventuell lösning eftersom en sådan slutledning helt skulle frånse två viktiga faktum: 1) 

Ett problem traditionsprincipen inte kan råda bukt på behöver nödvändigtvis inte lösas vid en 

övergång till avtalsprincipen, båda principerna kan misslyckas med samma problem. 2) Även 

i det fall avtalsprincipen löser ett problem, vilket traditionsprincipen inte kunnat råda bukt på, 

behöver det inte utesluta att ett tredje alternativ inte kan lösa samma problem ännu bättre. 107 

 

6.2 Traditionsprincipen 

Det absolut tyngst vägande argument för traditionsprincipen är att principen motverkar 

skentransaktioner och efterhandskonstruktioner. I situationer där köp föreligger mellan två 

parter kommer det alltid finnas en risk för ”fulspel”. Att en part, som fruktar en kommande 

ekonomisk kris, försöker undandra egendom för att kunna tillgodogöra sig denna egendom 

senare, är en risk som vi aldrig kommer att komma ifrån. De åtgärder som faktiskt kan vidtas 

är att försöka forma rättssystemet på ett sätt som på ett så effektivt sätt som möjligt utesluter 

eller förminskar möjligheter att undandra egendomen. I det fall en gäldenär, i samband med 

att en borgenär vill lägga beslag på viss egendom som betalning för sin fordran, i maskopi 

med tredje man falskeligen påstår att en köprättslig överlåtelse skett dem emellan och 

därigenom försöker försvåra eller omöjliggöra den separationsrätt som borgenären bör ha rätt 

till kan traditionskravet fungera som en spärr. Så länge egendomen befinner sig hos 

gäldenären finns det ingen möjlighet för en bedragare att med ett, i detta fall inte allvarligt 

menat, avtal försöka hävda att hen är rättmätig ägare till egendomen. Vargö beskriver detta på 

ett bra sätt i sin debattartikel i SvJT. Vargö börjar med en förklaring om att bedragare som är 

okunniga om rättssystemet, och därmed inte låter tradera lösöret, inte har några utsikter att bli 

framgångsrika. Därefter förklarar han att även om traditionsprincipen inte är perfekt ”så 

                                                 
107 Nummer 2) blir i denna uppsats irrelevant, eftersom jag inte redogör för något tredje alternativ. 
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kommer man åt åtminstone de okunniga bedragarna”.108 I detta resonemang får jag hålla med 

Vargö. Traditionsprincipen är effektiv ifall egendomen lämnats i gäldenärens besittning och 

slår därmed hårt mot de okunniga bedragarna. Ett stort problem med detta, enligt min mening, 

är att kravet på tradition slår exakt lika hårt mot de okunniga icke-bedragarna. Det kan tydligt 

konstateras att trots diskussionerna, i den rikliga mängd rättsfall gällande traditionsprincipen, 

råder det fortfarande okunskap beträffande såväl gränsdragning för rådighetsavskärning, som 

att kravet ens existerar. Här får vi helt enkelt göra en avvägning av vilket intresse som är 

störst: Att obetänksamma köparna blir av med sin köpta egendom men att ett inte definitivt 

definierbart antal bedragare stoppas, eller att de obetänksamma köparna får rätt till den köpta 

egendomen men att det inte definitivt definierbara antalet bedragare får en större chans att 

lyckas. Det måste även påpekas att 4 kap. 18 § Utsökningsbalken tvingar den part som påstår 

sig vara köpare till gods i gäldenärens besittning, vid ett utmätningsförfarande, att bevisa att 

ett verkligt köp föreligger. Med andra ord finns det en presumtion att innehavare av egendom 

även är ägare till egendomen, och köparen tvingas bevisa motsatsen. I konkurs finns det inte 

några liknande presumtionsregler. Den ovan nämnda bestämmelsen i Utsökningsbalken ger 

emellertid uttryck för en allmän princip, nämligen att besittning till lös egendom utgör ett 

starkt stöd för att innehavaren är ägare till egendomen. En konkursförvaltare får därför ha 

samma utgångspunkt som en Kronofogdemyndighet har med stöd av 4 kap. 18 § 

Utsökningsbalken.109 Rimligtvis skulle detta beviskrav stoppa en stor del av de okunniga 

bedragarna även i det fall att kravet på tradition togs bort, eftersom bevisningen som krävs för 

att visa att ett verkligt köp anses har gjorts, inte föreligger i dessa fall. Detta ändrar 

förutsättningarna i vår tidigare avvägning, eftersom argumentet som talade för ett 

traditionskrav, att de okunniga bedragarna inte ska kunna bli framgångsrika, fortfarande kan 

uppfyllas utan ett traditionskrav. Är det verkligen skäligt att använda ett traditionskrav som 

må stoppa ett, till synes, väldigt litet antal bedragare men samtidigt låter en mängd 

obetänksamma köpare förlora sin egendom? Enligt min mening är traditionskravet inte en 

tillfredsställande lösning på problemet med nyss beskrivna skentransaktioner. Den positiva 

aspekten, att hindra bedragarna, tycks därför vara liten i jämförelse med den negativa 

aspekten att en stor mängd obetänksamma köpare bestraffas hårt genom att förlora sin köpta 

egendom. Jag ser heller inte hur dagens reglering, om traditionskravet eller registrering, skulle 

kunna hindra borgenärsbedrägerier som inte är av typen efterhandskonstruktioner på ett 

                                                 
108 Vargö, Daniel, SvJT 2013, ”Traditionsprincipens fördelar”, s. 1057. 
109 Prop. 2001/02:134, s. 77-78. 
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effektivt sätt. Den part som anar en annalkande ekonomisk kris eller konkurs kan i förväg 

kontakta en utomstående part för att sluta ett skenavtal och tradera den utvalda egendomen 

och sedan registrera avtalet enligt LkL. I viss mån fungerar givetvis LkL som en stoppkloss 

mot sådant förfarande eftersom borgenärsskyddet som registrering enligt LkL leder till inte 

uppkommer förrän 30 dagar efter ansökningen lämnats in till Kronofogdemyndigheten. Även 

själva traditionen, som leder till att den eventuella bedragaren mister rådigheten och därmed 

kontrollen över egendomen, är en uppoffring som är ägnad att fungera som ett avskräckande 

moment. Skulle skenavtalet faktiskt beaktas som ett allvarligt menat och legalt köp skulle 

egendomen traderas till den nya köparen och säljaren försätts i en situation där hen helt enkelt 

får lita på att den andra parten, som hen precis ingått ett olagligt avtal med för att på ett oärligt 

sätt ge sken av ett legalt köp, inte beter sig oärligt igen och säljer egendomen vidare. Men 

trots att både LkL och uppoffringen att tradera egendomen fungerar som avskräckande 

moment faller argumentet att ”traditionsprincipen motverkar skentransaktioner och 

efterhandskonstruktioner” eftersom Utsökningsbalkens regler motverkar skentransaktioner 

och efterhandstransaktioner på liknande sätt, oberoende av en traditionsprincip. Enligt min 

mening är de negativa delarna övervägande de positiva på detta område. 

Det andra argumentet som också är ett av de tyngre argumenten för traditionsprincipen är att 

den motverkar dubbelöverlåtelser och överbelåning. Det är en självklarhet att kravet på 

tradition minskar säljarens möjlighet att göra en dubbelöverlåtelse, eftersom säljaren inte 

fysiskt besitter egendomen efter en tradition. Huvudargumentet är alltså att traditionskravet 

leder till att köparen hämtar sina varor och därmed gör det svårt för en oärlig säljare att 

dubbelöverlåta egendomen. Vad som brukar användas som motargument mot detta påstående 

är att vår Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre110 redan ger köparen ett incitament att 

hen bör ta sin egendom i besittning, eftersom egendomen annars kunnat godtrosförvärvas av 

en tredje part. Traditionsprincipens traditionskrav blir alltså överflödigt. Med andra ord skulle 

godtrosförvärvslagens incitament till köparen ha samma effekt som traditionsprincipen, 

nämligen att köparen fysiskt övertar egendomen. Det som jag finner är av relevans i denna 

diskussion är allmänhetens kunskap gällande dessa två alternativ. Ett av problemen med 

traditionsprincipen är just det faktum att flertalet köpare inte känner till kravet på tradition och 

därför kvarlämnat egendomen i gäldenärens besittning. Att använda argumentet ”köpare 

kommer hämta sin köpta egendom på grund av traditionskravet” faller, enligt min mening, 

                                                 
110 Hädanefter kallad godtrosförvärvslagen. 
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väldigt platt om köparna inte är införstådda att ett traditionskrav ens existerar. Att köparna var 

okunniga om detta krav och därmed blev av med sin köpta egendom, vilket i sin tur ledde till 

otaliga tvister, var en av anledningarna till både propositionen som ledde till 2002 års ändring 

av dåvarande konsumentköplag och lösöreskommitténs uppdrag. Den person som använder 

detta motargument, att godtrosförvärvslagens incitament skulle få köparna att hämta sina 

varor och därmed uppnå den effekt som traditionskravet misslyckas med, måste rimligtvis 

antyda att allmänheten är kunniga gällande godtrosförvärvslagens regler men inte gällande 

traditionsprincipen. Att allmänheten å ena sidan skulle vara införstådda med att de kan bli av 

med rätten till sin egendom genom att tredje part godtrosförvärvar den, men å andra sidan inte 

skulle vara införstådda i att de kan bli av med sin köpta egendom genom att 

Kronofogdemyndigheten tar egendomen i besittning som säkerhet för skulderna vid säljarens 

obestånd, anser jag vara en underlig slutsats. Initialt anser jag, med tanke på tvisterna på båda 

områdena, att det föreligger dålig kunskap hos allmänheten angående båda dessa lagregler. 

Vad som styrker min tes är det faktum att båda dessa lagregler är ämnade att leda till samma 

effekt, det vill säga att köpare hämtar sin egendom, och att båda lagreglerna gäller samtidigt i 

skrivande stund. Ifall detta motargument är sant, och incitamentet från godtrosförvärvslagen 

faktiskt har en tillfredställande verkan, borde rimligtvis inte tvister på endera område 

förekomma? Att vi idag har både traditionsprincipen och godtrosförvärvslagen borde 

rimligtvis leda till att köpare idag får dubbelt incitament att hämta sina varor. Men trots detta 

är denna typ av tvist vitt förekommande. Min slutsats är således att det är ostridigt att 

traditionsprincipen inte har en tillfredställande effekt på dubbelöverlåtelser, eftersom tvister 

gällande detta problem är vanligt förekommande. Jag anser vidare att godtrosförvärvslagens 

incitament inte heller når en tillfredsställande effekt. Argumentet att ”traditionsprincipen 

motverka dubbelöverlåtelser” är således ett svagt argument. Effekten, att motverka 

dubbelöverlåtelser, uppnås varken av en traditionsprincip eller en avtalsprincip. 

Att ett traditionskrav skulle motverka överbelåning genom att förenkla kreditgivares 

möjlighet att göra en korrekt kreditgivning är också ett argument jag inte tillägger särskilt 

stort tyngd. Argumentet går ut på att kreditgivaren, när hen ska göra en kreditvärdering, kan 

göra en mer korrekt kreditgivning, eftersom hen kan förlita sig på att egendomen i 

gäldenärens besittning faktiskt tillhör gäldenären. Tanken är att egendom som blivit köpt av 

annan part ska ha traderats och inte längre kunna finnas hos gäldenären. Det stora hålet i detta 

argument är att det är väldigt vanligt att näringsverksamheter lånar, hyr eller helt enkelt blir 
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anförtrodda egendom under en viss tid. Med andra ord är det inte alls otänkbart att tredje man 

är ägare till den egendom som finns i gäldenärens besittning, vilket skulle leda till att 

kreditvärderingen blir  totalt missvisande om kreditvärderaren endast förlitade sig på att 

gäldenären är ägare till all egendom i hens besittning. 

De mindre frekvent citerade argumenten för traditionsprincipen är att den bringar ordning och 

reda och tillgodoser det allmänna och enskilda omsättningsintresset. Dessa argument går 

ihop med varandra i flera delar och alla tre argumenten utmynnar i samma effekt: Färre 

rättsliga tvister genom större rättssäkerhet. Till följd av ovanstående har jag valt att analysera 

dessa argument i ett och samma stycke. Alla dessa tre grundar sig i att traditionsprincipen 

leder till få rättsliga tvister i jämförelse med avtalsprincipen. Det allmänna och enskilda 

omsättningsintresset grundar sig i borgenärer och gäldenärers möjlighet till förutsebarhet. 

Från borgenärens perspektiv är det viktigt att likabehandlingsprincipen upprätthålls och att så 

få avsteg från denna princip som möjligt görs för att öka borgenärernas förutsebarhet. Vid en 

övergång till avtalsprincipen skulle de borgenärer med fordringar i individualiserat lösöre ha 

bättre rätt än borgenärer med fordringar i till exempel generiskt lösöre. I detta fall skulle alltså 

traditionsprincipen likabehandla borgenärerna och på så sätt öka rättssäkerheten. Med det 

enskilda omsättningsintresset avses gäldenärens perspektiv och de fördelar med att hen själv 

vet när det sakrättsliga skyddet uppstått. Effekten av att såväl det allmänna som det enskilda 

omsättningsintresset tillgodoses är att det minskat oklarheter och förvirring, vilket leder oss 

till ordning och reda. Traditionskravet är ett objektivt konstaterbart faktum. Ett objektivt 

konstaterbart faktum gör sakrättsliga frågor betydligt mer lättlösta, eftersom gränsdragningar 

överhuvudtaget inte är nödvändiga. Tvister gällande det sakrättsliga skyddet är därför 

betydligt simplare och mindre kostsamma för båda parter. Genom att sakrättsmomentet är en 

fysisk tradition av egendomen underlättas såväl borgenärernas som gäldenärernas möjlighet 

att konstatera ifall sakrättsligt skydd uppstått. Ju fler gäldenärer och borgenärer som på 

förhand kan se vem som egentligen har sakrättsligt skydd, desto mindre är risken för att tvist 

ska uppstå dem emellan. Dessa argument är, som nämnts ovan, inte lika frekvent citerade som 

de tidigare nämnda argumenten och anses inte heller vara särskilt tunga argument för 

traditionsprincipen. Anledningen till att dessa argument inte är av större vikt är främst 

eftersom traditionsprincipen inte har den tvistförebyggande effekt som de som förespråkar 

principen antar. Otaliga gånger har det i detta arbete framförts hur problematiskt rättsläget 

faktiskt är och de tvister som uppstår på grund av ovissheten. Att det objektivt konstaterbara 
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faktumet skulle vara så pass okomplicerat att tvister inte skulle uppstå verkar inte återspeglas i 

det faktiska rättslivet. Det finns dock ett kraftigare motargument som även måste anses gå 

hand i hand med vad som sagts tidigare i analysen. Anledningen till debatten är inte endast att 

en mängd tvister uppstått, utan till stor del även på grund av de, till synes, orättvisa 

utgångarna i dessa tvister. Ett traditionskrav kan göra det väldigt enkelt att konstatera att 

egendomen befinner sig hos säljaren, vilket leder till att köparen, trots köpeavtal och 

betalningsbevis, förlorar rätten till egendomen. Frågan bör inte vara ”hur lätt kan vi avgöra 

tvisten?” utan snarare ”vilket utfall är det mest önskvärda?”. 

 

6.3 Avtalsprincipen 

De absolut tyngst vägande argumenten för en övergång av avtalsprincipen är, som jag kallar 

dem, Pacta sunt servanda och allmänhetens kunskap. Den absolut mest naturliga regeln är att 

en person som köper egendom erhåller sin rätt enligt köpeavtalet även i förhållande till 

överlåtarens borgenärer. Det ligger en viss orättvisa, enligt min mening, i att inte låta en 

köpare tillgodogöra sig en individualiserad egendom trots att hen kan uppvisa såväl ett giltigt 

köpeavtal som bankutdrag som visar att den bestämda betalningen är erlagd och allting är, så 

att säga, i sin ordning. Det svenska rättssystemet har flera områden där parter som skriftligt 

upprätta avtal ges bättre rätt än personer som valt att helt enkelt förlita sig på ett muntligt 

avtal. Som Gregow beskriver det förfaller det ytterst svårt att förklara för en köpare, som 

försatts i en situation där hens egendom undandragits, varför det finns en regel eller princip 

som gör det möjligt att inte ge ut egendomen till köparen oavsett skriftlig bevisning som 

styrker hens påstående om att det är ett legalt köp.111 Trots att nuvarande reglering, 

innehållande traditionskrav, har varit gällande under mycket lång tid tycks okunskapen 

gällande regeln vara vida utsträckt bland allmänheten. Argumentet mot att köpare ska erhålla 

sakrättsligt skydd redan vid köpeavtalets ingående är, som nämnts flertalet gånger genom 

uppsatsen, att motverka skentransaktioner. Personer som använder detta argument tycks 

antyda att ett frångående av traditionsprincipen skulle leda till att skentransaktioner skulle 

”skena fritt”. Denna antydan är helt enkelt inte korrekt. En övergång till avtalsprincipen hade 

givetvis lett till att Kronofogdemyndigheten inte längre kunnat avgöra äganderättstvister 

genom att endast hänvisa till besittning. Tvister som tidigare kunnat avgöras direkt av 

                                                 
111 Gregow, Torkel, SvJT 2013, ”Avtalsprincipens fördelar”, s. 1065. 
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Kronofogden måste nu prövas i en längre process. En övergång till avtalsprincipen hade 

därför säkerligen lett till fler materiella prövningar av nyss nämnda slag, men det behöver 

nödvändigtvis inte betyda att problemen bli nämnvärt större. Anledningen till att tvisterna, 

även om de må öka i antal, inte blir nämnvärt svårare grundar sig i samma rättsregler som 

nämnts ovan, nämligen Utsökningsbalkens regler. Det finns inget som pekar på att dessa 

regler skulle behöva ändras vid en övergång till avtalsprincipen, istället kommer de behållas 

som de stoppregler de fungerar som idag. Utsökningsbalken tvingar den part som påstår sig 

legalt förskaffat sig egendom genom köprättsliga regler att bevisa att så är fallet. Dagens 

regler i Utsökningsbalken är relativt stränga mot den som försöker tillgodogöra sig egendom 

från en utmätning eller konkurs genom att hävda legalt köp av lös egendom. Den största delen 

av den ökningen i antalet tvister som avtalsprincipen skulle leda till kommer alltså lösas utan 

några större problem genom kompletterande lagregler.  

En övergång till avtalsprincipen, och därmed ett avskaffande av traditionsprincipen, hade 

underlättat affärsuppläggen för en stor mängd företag inom näringslivet. Idag tvingas företag 

lägga ned såväl tid som kontanta medel för att skapa krångliga affärsupplägg, säkerställa 

bankgarantier och gå igenom processer för registrering. Avtalsprincipen hade effektivt gjort 

dessa energikrävande aktioner obsoleta. Dagens krångliga system för att uppnå sakrättsligt 

skydd påverkar givetvis inte bara svenska företag utan även utländska företag. De går inte att 

undgå det faktum att flertalet andra länder som Sverige vanligtvis gör affärer med, till 

exempel Finland, Danmark, Tyskland och Frankrike, tillämpar direkt eller indirekt en 

avtalsprincip. Varje år ökar den globala marknaden och Sveriges handelsavtal med utländska 

parter måste fungera effektivt om inte Sverige vill tappa en samhällsnyttig omsättning. Det 

går inte att neka till att risken för tvister minskar ifall den svenska rättsordningen skulle spegla 

den rättsordning som råder hos våra avtalspartner. Om sakrättsliga tvister är ett problem bland 

svenska företag, till följd av en okunskap om att traditionskravet ens finns, tycker jag inte det 

är för vågat av mig att påstå att kunskapen om detta traditionskrav troligtvis är ännu mindre 

känt bland företag utanför Sverige. Det kan, enligt min mening, inte vara skadligt för Sverige 

att tillämpa sakrättsliga regler som ligger i linje med de andra länderna vi oftast gör affärer 

med.   

Jag anser att avtalsprincipen, till stor del, kan undvika problematiska situationer inom de 

områden där traditionsprincipen inte uppnår ett önskvärt resultat, utan att rättssäkerheten får 

lida inom de andra områdena som nu nämnts i detta kapitel. Det finns dock ett argument som 
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fortfarande slår hårt emot avtalsprincipen. Gränsdragningsproblem mellan verkliga 

överlåtelser i omsättningssyfte och säkerhetsöverlåtelser uppstår vid tillämpning av en 

avtalsprincip. Det finns idag inget förslag på att ta bort traditionskravet vid pantsättning. Det 

ligger i pantsäkerhetens natur att panthavaren ska kunna försäkra sig om att pantsättaren har 

fått sin rådighet över panten avskuren. Syftet med pantsatt egendom är att innehavaren av 

panten, panthavaren, ska kunna vara säker på att hen kan tillgodogöra sig egendomen som 

substitut för betalningen. Syftet hade försvunnit ifall personen med den tveksamma ekonomin 

fortfarande kunde förfoga över egendomen. Det är alltså av uppenbara skäl inte ens uppe för 

diskussion att ta bort traditionskravet i detta sammanhang. Det är här problematiken uppstår. 

Borgenär nummet ett, vars fordran är bunden till lös egendom, skulle få sakrättsligt skydd och 

separationsrätt redan vid avtalets ingående, medan borgenär nummer två, vars fordran är 

bunden till pantsatt egendom, inte skulle få sakrättsligt skydd förrän tradition skett. I det fall 

att gäldenären försätts i konkurs skulle säkerligen borgenär nummer två notera att borgenär 

nummer ett skulle ha en bättre chans till betalning för sin fordran. Det skulle alltså förefalla 

väldigt lockande för borgenär nummer två att helt enkelt hävda att hens pantsättning i själva 

verket är en omsättningsöverlåtelse och på så sätt uppnå separationsrätt. Detta argument är, i 

min mening, det enda tungt vägande motargumentet mot avtalsprincipen. Tvister likt den nyss 

nämnda skulle bli ett reellt problem vid tillämpning av avtalsprincipen, men de skulle 

undvikas genom att behålla traditionsprincipen. Den enda lösningen jag ser på dessa tvister är 

helt enkelt, i varje enskild konflikt, ta ställning till om avtalet i fråga innebär en reell 

överlåtelse eller en förtäckt pantsättning. Denna typ av gränsdragning är inte av det lätta 

slaget att göra. Men genom att skapa en riklig praxis skulle riktlinjer målas upp och lösningar 

till tvisterna skulle nås allt smidigare. Men argumentet kvarstår, ett helt nytt 

gränsdragningsproblem skulle uppstå. 

6.4 Avslutande tankar och slutsats 

Debatten, angående vilken av de två rättsprinciperna som borde vara gällande rätt för att 

uppnå sakrättsligt skydd för köp av lösöre, har varit aktuell under många år i de juridiska 

kretsarna utan att någon direkt konsensus uppnåtts. Kritiken har dock ständigt blivit större och 

bättre grundad, vilket 2002 ledde till en övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen 

vid konsumentköp. Vid övergången till avtalsprincipen vid konsumentköp hölls även 

diskussioner angående en övergång även i kommersiella förhållande. Vid denna tidpunkt 

ansågs det dock inte vara nödvändigt att göra en sådan övergång även på detta område. 
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Debatten dog dock inte och flertalet gånger höjdes röster angående de till synes orättvisa 

utfall som uppmärksammades. Köpare kunde vid en konkurs uppvisa all bevisning som krävs 

för ett legalt köp ska anses ha förelegat, endast för att gå tomhänt ifrån konkursen. Som 

Daniel Vargö beskriver traditionsprincipens position: ”…[det är] utan tvekan i uppförsbacke, 

och med påtaglig motvind, som man i Sverige har att försöka framhålla traditionsprincipens 

fördelar”.112 Det ligger mycket i det Vargö framför. Flertalet av de argument som används för 

ett behållande av traditionsprincipen är förlegade och den problematik som påstås uppstå vid 

en övergång till avtalsprincipen går att lösa på smidiga sätt. Ett bra exempel på ett förlegat 

argument är argumentet att en kreditvärderare kan göra en mer korrekt kreditvärdering 

eftersom hen kan förlita sig på att egendomen i gäldenärens besittning faktiskt tillhör 

gäldenären. Som Gregow förklarar i sitt debattinlägg var detta en realitet för kreditvärderingar 

i äldre tid.113 Kreditvärdering idag grundar sig inte blint på den egendomen som gäldenären 

besitter. Det kommer givetvis att göras bakgrundskontroller oavsett krav på tradition eller 

inte.  

 

Även mot det tyngst vägande argumentet i traditionsprincipens favör, att principen motverkar 

skentransaktioner, kan man på goda grunder argumentera. Att påstå att avtalsprincipen 

kommer att släppa igenom de bedragare som traditionsprincipen stoppar tycks vara långsökt. 

De bedragare som stoppas av traditionsprincipen är, som nämnts ovan, endast de okunniga 

bedragarna. De kunniga bedragarna använder sig av olika sofistikerade metoder, till exempel 

lämnar bort egendom i förväg, och kommer undan ansvar på det sättet. Vid en övergång 

kommer avtalsprincipen att kompletteras med nuvarande regler i Utsökningsbalken och 

därmed tvinga den part som påstår sig ha köpt egendomen att bevisa just detta påstående. De 

absolut flesta av de okunniga bedragarna borde rimligtvis inte kunna uppfylla detta krav. De 

som förespråkar traditionsprincipen genom detta argument lägger debattfrågan på fel nivå, 

anser jag. Ett sådant argument antyder att avtalsprincipen måste lyckas bättre än vad 

traditionsprincipen gör för att en övergång ska vara aktuell, men detta måste ses som ett 

orimligt antydande. Det rimliga kravet borde vara att avtalsprincipen inte ska lyckas sämre än 

vad nuvarande traditionsprincip gör, inte nödvändigtvis bättre. Så länge avtalsprincipen i sin 

helhet uppvisar en bättre och mer samhällsnyttig effekt än vad traditionsprincipen gör så bör 

                                                 
112 Vargö, Daniel, SvJT 2013, ”Traditionsprincipens fördelar”, s. 1052. 
113 Gregow, Torkel, SvJT 2013, ”Avtalsprincipens fördelar”, s. 1065. 
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den anses som det självklara valet, att antyda att avtalsprincipen måste vara mer effektiv inom 

varenda delfråga tycks, enligt min mening, orimligt.  

Jag vill dock framhålla ett vanligt argument mot traditionsprincipen som rent ut sagt är fel. 

Argumentet är att traditionsprincipen leder till dubbelbestraffning av borgenärer genom att 

borgenären kan förlora såväl sin förskottsbetalning som sin köpta vara. Detta argument är vitt 

förekommande i såväl de litterära verken som debattartiklar. Till och med Gregow som är före 

detta justitieråd använder detta argument i sitt inlägg i debatten och använder termen dubbel 

nytta när han förklarar argumentet från borgenärernas synvinkel.114 Vad som måste 

understrykas gällande detta argument är att det faktiskt aldrig kan bli dubbel bestraffning. En 

köpare kan praktiskt sett aldrig förlora både förskottsbetalning och varan. Det är endast 

möjligt för köparen att vara ägare till ett av dessa ting, antingen de kontanta medlen eller 

varan. En borgenär som betalar 1000 kronor i förskottsbetalning för en utvald vara kommer i 

betalningsögonblicket att, från hans egna personekonomiska synvinkel, byta sina 1000 kronor 

mot den utvalda varan. Borgenärens tillgångar ökar aldrig vid denna investering, de ändras 

bara från kontanta medel till lös egendom. Att logiken i detta argument är skev går lätt att se 

ifall det framställs på följande sätt: Skulle det anses vara dubbel bestraffning att köparen inte 

får ut båda tillgångarna vid konkursen borde det logiskt sett anses vara enkel bestraffning om 

hen endast fick ut en av dessa tillgångar. Fortsätter vi använda denna logik och låter linan löpa 

hela vägen borde det anses att ingen bestraffning föreligger om köparen får ut båda 

tillgångarna ur konkursen. Vi märker nu hur orimligt detta är. För att ingen bestraffning ska 

föreligga skulle alltså en köpare kunna betala 1000 kronor för en utvald vara, och vid 

gäldenärens konkurs kunna få ut båda de 1000 kronorna och varan. Köparen skulle alltså 

dubbla sina tillgångar genom att köpa varan. Jag vill understryka att jag inte försöker antyda 

att Gregow inte är fullt medveten om detta, utan snarare vill jag klargöra problematiken med 

argumentet om dubbelbestraffning för läsaren. 

Ett annat påstående som är vanligt förekommande är att ingen hänsyn borde tas till vad 

allmänheten känner till om rättsreglerna.115 Detta finner jag underligt eftersom det var just 

detta påstående som var ett av de tyngre vägande argumenten vid övergången till 

avtalsprincipen i konsumentförhållanden. Anledningen till varför detta argument inte ansågs 

lika relevant i kommersiella förhållande var på grund av att det ansågs finnas en kunskap hos 

                                                 
114 Gregow, Torkel, SvJT 2013, ”Avtalsprincipens fördelar”, s. 1067.  
115 Vargö, Daniel, SvJT 2013, ”Traditionsprincipens fördelar”, s. 1054.  
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näringsidkarna som, generellt sett, inte fanns hos konsumenterna. En näringsidkare ansågs 

alltså inta en stark position till följd av sin kunskap, till skillnad från en konsument som anses 

inta en svag position. Jag anser dock att en näringsidkare inte nödvändigtvis behöver ha den 

nyss nämnda kunskapen som leder till den starkare positionen i förhållande till sin 

medkontrahent. Inom entreprenadrätten har Svea Hovrätt, i RH 2001:77, betonat vikten av ta 

hänsyns till den skillnad som kan finnas mellan näringsidkare. Svea Hovrätt påpekar särskilt 

att två näringsidkare inte nödvändigtvis behöver inta jämbördiga ställningar gentemot 

varandra.116 Domstolen fann alltså att en näringsidkare i vissa fall kunde anses ha en svag 

ställning i förhållande till sin medkontrahent. I analogi med domen på entreprenadrättens 

område anser jag att en näringsidkare även inom köprätten i vissa fall kan inta en svag 

ställning, liknande den ställning som konsumenten normalt anses inta. Vad som vidare stödjer 

min tes och påvisar att en okunskap kan finnas även hos näringsidkare är helt enkelt den 

mängd tvister som kan ses på området. Att en rättsregel, som direkt reglerar när ett sakrättsligt 

skydd uppstår, fortfarande kan anses vara affärsmässigt effektiv och samhällsnyttig trots att 

otaliga tvister uppstått därför allmänheten tycks tro att andra regler föreligger, är för mig 

oklart. Ifall både säljare och köpare tror att en avtalsprincip föreligger och handlar därefter 

borde inte traditionsprincipen kunna fungera som ett effektivt verktyg i affärsförhållande, 

snarare borde den fungera en stoppkloss. Traditionsprincipen må vara rättssäker, men med 

tanke på tvisterna som uppstår och de transaktioner som helt enkelt inte genomförs, kan den 

inte anses vara ett effektivt verktyg. Om samma, eller liknande, rättssäkerhet kan uppnås med 

avtalsprincipen samtidigt som effektiviteten affärslivet ökar eftersom tvister bland 

näringsidkarna minskar, hur kan det då inte vara ett argument? 

De argument som talar för traditionsprincipen håller inte vatten enligt min mening. Att 

traditionsprincipen tvingar företag till kostsamma och energikrävande upplägg för att kunna få 

sakrättsligt skydd till sin köpta egendom är ett faktum. Risken att köpare avstår från att utföra 

nyttiga transaktioner endast på grund av de problem och risker som traditionskravet bringar är 

en realitet.117 Det uppstår även situationer där kravet på tradition inte rimligtvis ska uppfyllas. 

Vid utredningen ifall en övergång till avtalsprincipen vid konsumentförhållande var aktuell 

användes exemplet köp mellan makar eller sambos för att visa på en situation där tradition 

ofta inte ska uppfyllas. Köp mellan makar är idag inte aktuellt eftersom en övergång till 

                                                 
116 Se RH 2001:77. 
117 Gregow, Torkel, SvJT 2013, ”Avtalsprincipens fördelar”, s. 1067-1068. 
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avtalsprincipen i konsumentförhållande faktiskt skett. Idag används samma grundargument, 

att kravet inte ska uppfyllas, i situationer där till exempel två företag inom verkstadsindustrin 

som delar lokaler vill göra rationaliseringar som bland annat förutsätter att det ena företaget 

överlåter en maskin eller objekt till det andra. En enklare situation är helt enkelt ett köp av en 

väldigt tung och otymplig egendom som behöver lämnas kvar. Att handelspartners avstår från 

att göra nyttiga transaktioner är givetvis en negativ effekt för omsättningslivet i Sverige. 

Dessutom försvagas Sveriges ställning som handelspart på den internationella marknaden när 

andra eventuella handelspartners väljer att avstå från att ingå handelsavtal med svenska 

företag eftersom de hade behövt vidta ovan nämnda åtgärder för att säkra sin rätt till den 

köpta egendomen. 

Min syn på argumenten för ett införande av avtalsprincipen är att flertalet av dessa väger 

tungt. Trots att det finns ett par motargument, som till exempel gränsdragningsproblem, ser 

jag inte några större problem med denna princip. Jag finner det lämpligt att i uppsatsens 

slutskede verkligen betona anledningen till varför debatten ens äger rum. Det finns, mer eller 

mindre objektiv sett, en orättvisa i dagens rättsregler. I det svenska rättssystemet har vi tryckt 

på betydelsen av att säkra sig i juridiska frågor genom att ha skriftliga handlingar. Men med 

dagens system räcker detta inte för en köpare att ha alla skriftliga handlingar i prydlig ordning 

om hens egendom befinner sig i gäldenärens besittning när gäldenären kommer på 

ekonomiskt obestånd. Istället tillämpar vi traditionsprincipen, en rättsregel som är avsedd att 

stoppa ett litet antal oärliga parter. Traditionsprincipen är ett trubbigt vapen som må effektivt 

stoppa den okunnige bedragaren men den slår samtidigt vilt mot den okunnige köparen.  

Efter ha analyserat en stor mängd fakta, lästa från en stor mängd sidor, skrivna av en stor 

mängd författare har jag nått min slutsats. Jag anser att det föreligger övervägande skäl för en 

övergång från dagens traditionsprincip till avtalsprincip vid köp av lösöre i kommersiella 

sammanhang.  
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