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�� 6DPPDQIDWWQLQJ

Varumärket utgör en förbindelselänk mellan en producent, dennes produkt
och dess köpare. Denna länk kommer till uttryck i en symbol eller ett namn
som i enlighet med reglerna i Varumärkeslagen kan skyddas för intrång från
konkurrerande näringsidkare. Varumärken utgör en central del av många
företags marknadsföring och kan betinga mycket stora värden. Sedan länge
är varumärken fullt överlåtbara och kan omsättas som i stort sett vilken
annan egendom som helst. Dock var det tills för bara ett par år sedan inte i
praktiken möjligt att varken pantsätta eller utmäta ett varumärke, varför det
var mycket svårt att använda ett varumärke som kreditsäkerhet.

Detta förändrades i början 1996 då varumärkeslagen ändrades för att
uppfylla kraven i EG-direktivet om gemenskapsvarumärken.
Utmätningsförbudet togs bort och ett förfarande för registerpantsättning
infördes för registrerade varumärken. Detta har öppnat helt nya möjligheter
till kreditgivning med varumärken som säkerhet.

En kreditsäkerhet är inte värd mer än den egendom som utgör säkerhetens
underlag. Då ett varumärke utgör en immateriell egendom som ej kan
besittas i egentlig mening blir de avtal som reglerar det enskilda varumärket
av avgörande betydelse för varumärkets värde och därmed även för
kreditsäkerheten. De viktigaste avtalen för varumärken är överlåtelse- och
upplåtelseavtalen.

Överlåtelseavtalen såväl som upplåtelseavtalen bör regleras analogt av
köplagens regler, även vad gäller fel. Detta är en lösning som är
omdiskuterad i doktrinen men som måste ses som den troligaste och den
mest ändamålsenliga, även om vissa materiella regler ej kan tillämpas direkt
på immateriella rättigheter som varumärken. Att låta köplagen reglera även
upplåtelseavtal har sin grund i att de i realiteten är partiella överlåtelser och
att det på grund av kraven på förutsägbarhet inom det civilrättsliga systemet
är att föredra att två mycket närstående avtalsformer lyder under liknande
regler.

Det grundläggande sakrättsliga momentet för varumärken är just avtalet. För
såväl överlåtelse som upplåtelse från ägare till nyttjanderättshavare ger
avtalet sakrättsligt skydd mot överlåtarens respektive upplåtarens
borgenärer. Vid dubbeldispositioner är det prioritetsprincipen som avgör
varför den med den tidigaste rättsgrunden vinner företräde framför den med
senare grund. Då inget stöd finns i lag eller praxis för extinktiva fång vad
gäller varumärken kan de inte godtrosförvärvas. Detta betyder att den som
tror sig ha förvärvat rätt till ett varumärke av någon som redan överlåtit
rätten till annan eller som ej hade rätten till att börja med, kommer att göra
sig skyldig till intrång i varumärke om han försöker utnyttja varumärket.
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För sublokation, andrahandsupplåtelse, av varumärke har rättsläget hittills
varit oklart. I detta arbete förordas dock att upplåtelse från en
nyttjanderättshavare till tredje man skall vinna skydd mot upplåtarens
borgenärer först från det att ägaren blivit vidtalad, denuntierad, om
upplåtelsen.

För en kreditgivare är det även av stor betydelse huruvida upplåtelser består
vid en försäljning eller annan äganderättsövergång av varumärket. Vad
gäller upplåtelse från ägare till nyttjanderättshavare har den nya
lagstiftningen om registerpanträtt indirekt reglerat dessa. Med grund i regeln
om prioritet mellan panträtt och licensrätt kan man dra den slutsatsen att vid
konkurrens mellan upplåtelse, pant och äganderätt gäller prioritetsprincipen.
Det vill säga att den med tidigare rättsgrunde vinner företräde framför den
med senare rättsgrund. Vid överlåtelse av varumärke måste med andra ord
förstahandsupplåtelser respekteras av en ny ägare om upplåtelsen skett innan
överlåtelsen.

Vad gäller upplåtelser från nyttjanderättshavare till tredje man är rättsläget
osäkert. Några slutsatser kan i dessa fall inte dras med utgångspunkt i den
nya lagstiftningen. I detta arbete förordas att de andrahandsupplåtelser som
registrerats i PRVs varumärkesregister samt de andrahandsupplåtelser som
förvärvaren känt, eller bort känna till, skall respekteras om de skett innan
överlåtelsen.

Pantsättning av varumärken har länge setts som ett mycket osäkert institut.
Vissa har hävdat att det helt enkelt har varit omöjligt då det inte kan traderas
i egentlig mening. Dock så har införandet av registerpanten öppnat helt nya
möjligheter. Ett varumärke kan nu på ett sakrättsligt säkert sätt i sin helhet
användas som pant och dessutom andrahandspantsättas. Återpantsättning är
dock inte möjlig. Indirekt kan varumärket även pantsättas genom
företagshypotek. Värdet av en sådan pantsättning har ökat då möjligheterna
för kreditgivare att utmäta registrerade varumärken har tillkommit. Även
säkerhetsöverlåtelsen är en fullt användbar lösning för att använda
varumärket som kreditsäkerhet. Detta institut är i praktiken en pantsättning
klädd i överlåtelsens terminologi. Med detta kommer vissa skillnader vad
gäller rätt till exempelvis överhypotek.

På grund av lagändringarna är det nu fullt möjligt att utmäta ett registrerat
varumärke samtidigt som ändringarna har lett till att registrerade
varumärken numer fullt ut ingår i konkurs på samma villkor som mesta
annan egendom. För varumärken kommer konkursboets och
rekonstruktionsföretagets rätt till inträde i avtal att spela en mycket viktig
roll då avtalet som huvudregel utgör såväl det sakrättsliga momentet som
villkor för varumärkets avtalsenliga utnyttjande. Här bör man notera att
rätten till inträde för konkursbon och rekonstruktionsföretag skiljer sig åt.
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DepC Departementschef.
f Följande sida.
ff Följande sidor.
FrekL Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion.
FRL Förmånsrättslag (1970:979).
HB Handelsbalk av den 23 januari 1736, nr. 2.
HD Högsta Domstolen.
jfr Jämför.
JT Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet.
KonkL Konkurslag (1987:672).
KöpL Köplag (1990:931).
LkL Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i

säljarens vård kvarbliva.
NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd.
NJA Nytt Juridiskt Arkiv, avdelning I.
PL Patentlag (1967:837).
Prop. Proposition.
PRV Patent och registreringsverket.
rf Referat.
s. Sida.
SkbrL Lag (1936:81) om skuldebrev.
SOU Statens offentliga utredningar.
UB Utsökningsbalk (1981:744).
VmL Varumärkeslag (1960:644).
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���� 6\IWH��PHWRG�RFK�GLVSRVLWLRQ

Denna examensuppsats om 20 poäng utgör den sista terminens studier vid
Lunds Universitets Juridiska institutions juris kandidat-utbildning. Syftet
med examensarbetet är att under en handledares vägledning ge tillfälle till
en termins självständigt skriftligt fördjupande arbete inom ett juridiskt
ämnesområde.

Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna att på ett säkert
sätt, genom pantinstitutet, använda det registrerade varumärket som
kreditsäkerhet.

Arbetet grundar sig framför allt på studier av immaterialrättslig och
sakrättslig litteratur. Då den lagstiftning som finns på området inte är på
något vis uttömmande finns det många frågetecken rörande gällande rätts
innehåll. För att göra framställningen så begriplig som möjlig kommer
analysen att presenteras löpande och i anslutning till litteraturstudierna.

Arbetet inleds med en orientering av varumärkesrätten för att lägga grunden
för den fortsatta framställningen. Orienteringen tar upp varumärkesrättens
huvuddrag och de detaljer som krävs för förståelse av arbetet. Efter detta
följer ett avsnitt om immaterialrättsliga avtal och köplagens roll för
varumärkesöverlåtelser. Detta avsnitt kräver en djupdykning i köprättens
felbegrepp då detta är ett omtvistat område och dess tillämpning ger
konsekvenser på varumärkets, och därmed säkerhetens, värde och bestånd.
Efter detta behandlas de sakrättsliga reglerna för varumärken. När vi väl vet
förutsättningarna för köp och upplåtelse av varumärken tas förutsättningar
för olika typer av pantsättning av varumärket upp. För att göra
framställningen komplett tas vissa aspekter av konkursens inverkan på
varumärket upp som avslutande kapitel.

���� %HJUlQVQLQJDU

Endast varumärket som sådant kommer att behandlas och då nästan
uteslutande registrerade varumärken. Det inarbetade varumärkets giltighet
och dess ensamrätts omfattning kan inte fastställas säkert på något annat sätt
än genom en intrångsprocess. Inarbetade, icke registrerade varumärken är
dessutom relativt ointressanta som kreditsäkerhet då utmätningsförbudet för
dessa finns kvar.
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Ej heller kommer registreringsansökningar eller tvistiga rättigheter att tas
upp. Med andra ord kommer inte panträtt i ansökan om
varumärkesregistrering att behandlas.

Gemenskapsvarumärken och kollektivmärken faller även dessa utanför detta
arbetes ram. Vad gäller konkursen kommer tonvikten att ligga mot sakrätt
och inte mot process varför exempelvis inte återvinning kommer att tas upp.

���� /LWWHUDWXU

Att långtgående paralleller kan dras mellan patent och varumärke, vad gäller
de sakrättsliga frågorna, beror mycket på att varumärket och patentet sedan
länge behandlats mycket lika i den bemärkelsen i praxis. Även i litteraturen
ser man detta mönster, varumärket och patentet behandlas samtidigt och ofta
som en enhet. Kommentarer i litteraturen om varför är mycket sparsamma,
men oftast känns det som om författarna förutsätter att likheten är uppenbar
och slående. Det är svårt att se några hinder mot att läsa in patenträttslig
praxis och doktrin i den som gäller varumärket. De förarbeten som ligger till
grund för registerpanten i varumärke och avskaffandet av
utmätningsförbudet är mycket sparsamma med orden och koncentrerar sig
främst på EG-rättsliga överväganden. De förändringar som får konsekvenser
inom sakrätten kommenteras kort, om ens över huvud taget. På många
ställen hänvisar man bara direkt till motsvarande förarbeten till patentlagen.
Under uppsatsens framställan kommer många paralleller att dras och många
resonemang grundas i vad som sagt av auktoriteterna vad gäller patent.
Skillnader finns och i den mån de är relevanta kommer dessa att belysas.

Den sakrättsliga litteraturen är omfattande, den immaterialrättsliga likaså.
Problemet är att de mycket sällan har några beröringspunkter. Bra exempel
är författarna Torgny Håstad och Knut Rodhe som båda har producerat en
stor mängd material inom området sakrätt. Men ingen av dem har skrivit
mer än enstaka brottstycken om sakrätt vad gäller immaterialrätt. Lika
fåordiga är Bernitz och Koktvedgaard om sakrätt i sina alster om
immaterialrätt. Det är förvånande att ett rättsområde som inbegriper
tillgångar för mycket stora värden är så pass outforskat.

Vad gäller praxis på området så är finns det i stort sett inga avgöranden som
är relevanta för detta arbete. Detta är mycket olyckligt då det finns många
obesvarade frågor. En anledning kan vara att vissa förändringar och
reformer är så nya att några avgöranden från HD helt enkelt inte hunnits
med ännu. Förhoppningsvis kommer dock flera av frågorna att få sin lösning
inom en inte allt för lång framtid.
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��9DUXPlUNHW�

Varumärket påminner om, men skall inte förväxlas med, firman. En firma är
ett namn på en rörelse eller en juridisk person. Varumärket är ett av de
skyddade kommersiella kännetecken som finns i svensk rätt. I Sverige
regleras varumärket och dess skydd i Varumärkeslagen2. Rätten till ett
skyddat varumärke kan uppkomma på flera sätt.

Det första är inarbetning. Ett märke som använts och uppnått en viss
renommé åtnjuter skydd i den mån det är känt i omsättningskretsen, den
potentiella kundkretsen. Detta skydd har inga formkrav men har å andra
sidan ett skyddsomfång som bara kan preciseras efter fastställelse i domstol,
något som kräver en intrångstvist.

Det andra sättet att skydda ett varumärke är att registrera det hos Patent och
registreringsverket3. En registrering är säkrare då den är offentlig och endast
godkänns efter en viss förprövning hos PRV. Det som registeras är det
varumärke som angetts i registreringsansökan och det är emot denna som
eventuella intrång i den registrerade rätten prövas. En registrering gäller
nationellt men endast inom den eller de varugrupper som ansökan omfattar.
En registrering gäller tio år, varefter den kan förnyas. Dock kan den som vill
använda ett liknande varumärke häva en registrering av ett annat varumärke
om detta inte använts i sin registrerade form under de senaste fem åren.

Ett tredje sätt är att göra en internationell registrering eller en
gemenskapsregistrering. Dessa registreringar gäller, efter en undersöknings
och opponeringsprocess, i Sverige och skall åtnjuta så kallad QDWLRQHOO
EHKDQGOLQJ. Detta innebär att de skall åtnjuta samma skydd och privilegier
som de svenska varumärkena.

Den rätt som har registrerats eller vunnits genom inarbetning betraktas som
lös egendom, men inte som lösöre eller lös sak.4

Vid tvist om intrång eller kränkning av varumärkesrätt äger den äldre rätten
företräde. Det varumärke som först blivit känt eller först registrerats skall
bestå. För inarbetade varumärken är detta en stor nackdel då det kan vara
mycket svårt att visa när ett varumärke blev inarbetat så pass att det åtnjuter
skydd. Det registrerade varumärket däremot äger rätt från och med den dag
som ansökan inkommit till PRV.

                                                
1 Detta avsnitt är fritt komponerat efter Koktvedgaard/Melin, s. 285-360 och Bernitz, m.fl.
Immaterialrätt, s. 133-166.
2 Varumärkeslag (1960:644). Nedan: VmL
3 Nedan: PRV
4 Håstad, sakrätt, 6 uppl, s. 41
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Det som är det ekonomiska skyddsobjektet, och därmed är värt att investera
i, är de tecken eller den symbol som utgör en förbindelselänk mellan en
näringsidkare och hans kundkrets, det vill säga varumärket. Här i ligger att
varumärkesrätten, och även firmarätten, har ett uns av konkurrensrättslig
natur. Den sunda konkurrensen på marknaden kräver att man respekterar
varandras ensamrätter och kännetecken. I motsats till vad som kan tänkas
vara gängse uppfattning, är det tillåtet att efterlikna och kopiera andras
produkter och formgivning så länge det inte är uttryckligen förbjudet.

Varumärkesrätten innehåller just sådana förbud mot plagiering. Det som rent
rättsligt är skyddat och som utgör VmLs skyddsobjekt är själva varumärket,
symbolen, ett ord eller ett grafiskt framställbar tecken eller bild. Skyddet
gäller enbart inom näringsverksamhet, varför en privatperson som utan
vinningssyfte anbringar eller förändrar ett varumärke inte kan göra sig
skyldig till varumärkesintrång. Rätten till varumärket tillkommer den
person, fysisk eller juridisk, som låtit registrera eller inarbeta varumärket.

Ett grundläggande krav på ett varumärke, registrerat såväl som inarbetat, är
att det har särskiljningsförmåga. Varumärket skall på ett effektivt sätt kunna
skilja en vara från en annan. För detta krävs att märket är distinkt. Märken
som anger varans art, beskaffenhet eller geografiska ursprung m.m. anses
inte uppfylla kravet på särskiljningsförmåga. Inte heller rent deskriptiva
märken godtas. Däremot brukar märken som är suggestiva till sin natur
accepteras. För inarbetade varumärken kan särskiljningsförmågan förvärvas
genom själva inarbetningen. Ett sådant märke kan i sin inarbetade form
sedan även registreras ovan nämnda hinder till trots. Varumärken får inte
innehålla annans namn eller firma eller på något sätt vara vilseledande om
varans kommersiella ursprung.

Att förse sin produkt med ett varumärke har ett stor kommersiellt värde och
kan ge ett visst skydd mot plagiering. Samtidigt kan ett missbruk av ett eget
varumärke ses som en otillbörlig konkurrensbegränsning. Den som förser en
produkt med sitt varumärke åtar sig dessutom ett presumtivt
skadeståndsansvar enligt produktansvarslagen.5

Den skyddade ensamrätten innebär att annan näringsidkare än ägaren till
varumärket inte får använda ett kännetecken som kan förväxlas med
varumärket utan dennes samtycke. Förväxlingsbarheten gäller bara inom
samma eller liknande varor som de som märket är registrerat för eller för
vilka det har uppnått inarbetning. En kränkning av denna ensamrätt innebär
ett varumärkesintrång. Varumärkesintrång kan sanktioneras med såväl
skadestånd, vite och straffansvar. Ensamrätten har dock sina begränsningar.
När en vara väl släppts på marknaden inom EES så konsumeras
varumärkesrätten för just den produkten. Producent och försäljare förlorar
möjligheten att på varumärkesrättslig grund hindra vidareförsäljning eller
annan omsättning av varan.

                                                
5 Produktansvarslag (1992:18). Se särskilt 6§ nr. 4.
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Utgångspunkten är att ett varumärke fritt kan överlåtas, antingen som en del
av den rörelse som det ingår i, eller självständigt. Detta kan härledas ur VmL
32§ som dessutom ställer upp en presumtionsregel som säger att om ej annat
avtalats så ingår varumärket i en rörelse som överlåts.6 Med att ett
varumärke fritt kan överlåtas måste förstås att det kan överlåtas i sin helhet
eller endast partiellt. En partiell överlåtelse är detsamma som en upplåtelse
av en rättighet i egendomen. Eller för att beskriva det mer exakt, överlåtelse
omfattar den rätt man förfogar över medan upplåtelse omfattar den rätt man
råder över.7 I lagar och förarbeten är man inte direkt exakt med begreppet
överlåtelse utan låter det ofta omfatta även upplåtelser. Detta leder lätt till
förvirring och missförstånd.

Det vanligaste förfogandet över immaterialrätter är upplåtelsen, oftast kallad
licens, även om fullständiga överlåtelser förekommer.8 För
immaterialrättsliga avtal gäller allmänna avtalsrättsliga regler och principer.
Då de flesta lagar och principer har tillkommit med andra avtalstyper och
egendomstyper för ögonen, passar de inte alltid in på de immaterialrättsliga
avtalen. Detta ger att det oftast blir avtalstolkning som får avgöra. Då det
inte finns formkrav för avtal som rör varumärken så blir avtalen mycket
individualiserade.9

Konsekvensen av den mycket stora avtalsfriheten och frånvaron av
regleringar leder till att avtalens ordalydelse följs i mycket stor utsträckning.
Om avtalet beskriver en överlåtelse som fullständig och total är detta också
den verkan avtalet kommer att ha. Vid diffusa avtal eller avtal som oklart
anger en dispositions omfattning presumeras vanligen syfta till en
fullständig rättsövergång. Då verkningar av immaterialrättsliga avtal kan
vara mycket svåra att överblicka, även för den insatte, får man inte glömma
att AvtL 36§ gäller även på immaterialrättens område.10

Å andra sidan, om ett överlåtelseavtal specifikt behandlar vissa rättigheter
till egendomen anses normalt dessa och inga andra ingå i upplåtelsen.
Problem uppstår i praktiken oftast då ny teknik gör insteg på marknaden
eller när befogenheterna enligt avtalet är allt för löst formulerade. Det anses,
mycket på grund av detta, vara motiverat att tolka immaterialrättsliga avtal
restriktivt.11

                                                
6 Bernitz, s. 161. Koktvedgaard, Melin, s. 315. VmL 32§
7 Bernitz, m.fl, s. 215. Bernitz anser att termerna SDUWLHOO�|YHUOnWHOVH och XSSOnWHOVH är
identiska.
8 Koktvedgaard, Melin, s. 363.
9 Bernitz, m.fl, s. 162 och 166. Koktvedgaard, Melin, s. 361f. Vissa formkrav finns vad
gäller gemenskapsvarumärken.
10 Koktvedgaard, Melin, s. 363.
11 Koktvedgaard, Melin, s. 364.
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Inom immaterialrättsliga avtalsförhållanden åläggs ofta förvärvaren vissa
plikter för att förvärvet skall bestå. Vanligt är att en klausul om
användningstvång ingår.12 Detta för att förhindra att rätten köps upp för att
sedan begravas.

En upplåtare har en lojalitetsplikt utöver vad som normalt ingår i ett
upplåtelseavtal. Han skall tillse att den upplåtna rätten inte förfaller och
vårda rättens framtida värde.13 I detta ingår bland annat skyldigheten att
betala registreringsavgifter till PRV. Denna och andra skyldigheter brukar
vara vites- eller skadeståndssanktionerade.

Normalt ger en överlåtelse eller upplåtelse förvärvaren rätten att
vidareöverlåta sin rätt. Detta är också normalfallet för vissa immaterialrätter
men inte för varumärken. VmL 34§ 4 st innehåller en dispositiv regel som
säger att vidareöverlåtelse och därmed upplåtelse i andra hand, endast är
tillåten med samtycke från egendomens ägare.14 Denna regel binder såväl
förvärvaren som dennes konkursbo.15

Den partiella överlåtelsen, licensen, är den klart dominerande
överlåtelseformen. Rättshavaren upplåter genom avtal en del av, men inte
alla, sina befogenheter till förvärvaren.16 Ordet licens betyder tillåtelse.
Grundtanken är att varumärkeshavaren, licensgivaren, tillåter annan,
licenstagaren, att utöva den med ensamrätt skyddade rätten på visst sätt. Det
finns ett par huvudtyper av licenser, enkla och exklusiva.

Under den HQNOD�OLFHQVHQ får licenstagaren en rätt att utnyttja varumärket
men ingen garanti mot att konkurrenten också skall kunna få samma rätt.
Licensgivaren har genom den enkla licensen även efter upplåtelsen
möjlighet att upplåta fler licenser.17 Under en H[NOXVLY�OLFHQV�får
licenstagaren en exklusiv rätt, en ensamrätt, att använda varumärket. Denna
exklusiva licens kan även vara exklusiv i förhållande till licensgivaren som
då hindras från att använda varumärket i sin egna verksamhet så länge
licensavtalet gäller. Licenser är oftast begränsade även på andra sätt. Den
nationellt begränsade licensen är mycket vanlig men även tidsbegränsade
licenser är vanligt förekommande. Om inget uttryckligt har avtalats finns en
presumtion för att licensen är enkel. Exklusivitet kräver ett uttryckligt stöd i
avtal.18 Om det inte har särskilt avtalats, har licenstagaren ingen skyldighet
att använda sin genom licens förvärvade rätt. Men klausuler om
användningstvång är vanliga, särskilt i samband med de exklusiva
licenserna.19

                                                
12 Koktvedgaard, Melin, s. 365.
13 Koktvedgaard, Melin, s. 365.
14 Bernitz, m.fl., s. 162.
15 Möller, Mikael i Insolvensrättsligt forum 1997, s. 21.
16 Koktvedgaard, Melin, s. 372.
17 Koktvedgaard, Melin, s. 386.
18 Koktvedgaard, Melin, s. 386.
19 Koktvedgaard, Melin, s. 393.
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Inte heller vad gäller licenser ställs det några formkrav i svensk rätt.20

Däremot är skriftliga avtal givna i kommersiella relationer.21

Varumärkeslicensen är av stor kommersiell betydelse och är till exempel
grundvalen för hela franchisingbranchen.22

En licensgivares centrala förpliktelse är att tillse att licenstagaren kan
utnyttja den licensierade egendomen. I detta ingår att tillse att varumärket är
giltigt och bestående. Det vill säga att licensgivaren bland annat är skyldig
att betala alla registreringsavgifter. Licensgivaren ansvarar vidare för att
ingen tredje man har någon rätt i strid med licensavtalet. Detta inkluderar
ansvar såväl för tidigare intrång som dubbeldispositioner från licensgivarens
sida. Normalt är detta reglerat i licensavtalet genom en skadestånds eller
vitesklausul. Men dessa prestationer från licensgivarens sida är så centrala
att det är fullt möjligt att lyckas med ett yrkande om ersättningsansvar på
skadeståndsrättsliga grunder.23

Licenstagarens huvudförpliktelse är betalningen. Denna är ofta uppdelad på
fasta engångsavgifter och royalty, löpande avgifter beroende av
användningens omfattning. För att veta om en royalty är rätt beräknad är
licenstagaren skyldig att låta licensgivaren kontrollera användningens
omfattning.24

���� .|SODJHQV�WLOOlPSOLJKHW�Sn

LPPDWHULDOUlWWVOLJD�DYWDO

En fullständig överlåtelse av egendom brukar inordnas under avtalstypen
köp. Denna beskrivning kan passa även på immaterialrätterna även om det
kanske känns något krystat med tanke på att ’varan’ inte går att ta på.

Köplagen25 omfattar alla typer av lös egendom, utom byggnad på ofri grund.
Enligt sin ordalydelse faller även immaterialrätter inom lagens
tillämpningsområde. Enligt Koktvedgaard är det uppenbart att KöpL inte
kan omfatta immaterialrätter just på grund av lagens ordalydelse. Han anser
att det ligger närmre till hands att sedvana skulle reglera området.26 Att

                                                
20 För gemenskapsvarumärket gäller något annorlunda regler, även enligt svensk rätt.
Exempelvis gäller en registreringsplikt för överlåtelser till vilken sakrättslig verkan är
knuten.
21 Koktvedgaard, Melin, s. 387.
22 Bernitz, m.fl, s. 162. Koktvedgaard, Melin, s. 389.
23 Koktvedgaard, Melin, s. 391.
24 Koktvedgaard, Melin, s. 392f.
25 Köplag (1990:931). Nedan: KöpL.
26 Koktvedgaard, Melin, s. 368f.
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KöpL inte omfattar upplåtelse av immaterialrätt får ses som självklart, då
den inte omfattar upplåtelser i någon typ av egendom.27

Bernitz et al. anser att KöpL i princip borde vara tillämplig på
immaterialrättsliga fullständiga överlåtelser, och analogt på upplåtelser. De
anser dock att det i praktiken är snart sett omöjligt att använda KöpL regler
på immaterialrätternas område. Särskilt vad gäller fel så låter sig KöpL
systematik och begrepp ej överföras på immaterialrätterna. Vad gäller
licensavtal så skall dessa ses som avtal�VXL�JHQHULV och faller därmed helt
utanför KöpL område.28

Om man istället avser en mer begränsad tillämpning av de köprättsliga
reglerna stämmer tanken om KöpL tillämpning bättre. Många av de
köprättsliga och avtalsrättsliga principerna lämpar sig väl för att tillämpas på
immaterialrättsliga överlåtelser.29 Rent praktiskt kan de konkreta,
köprättsliga reglerna om avtalsbrott och fel bara ge begränsad vägledning
vad gäller immaterialrättsliga överlåtelser. Detta beror på att den
traditionella påföljdsläran i KöpL behandlar faktiska och rättsliga fel på helt
olika sätt. I relation till ett varumärke skulle regeln om faktiskt fel som leder
till reklamation blir meningslös, enligt Koktvedgaard.30

Hultmark är dock av en annan åsikt. Hon anser att KöpL är direkt tillämplig
på immaterialrätten patent, även om felreglerna till viss del inte är lämpliga
att använda. Hon ifrågasätter även starkt de som hävdar att de
immaterialrättsliga överlåtelse- och upplåtelseavtalen skulle utgöra VXL
JHQHULV, det vill säga avtal så egenartade till sin natur att de måste regleras
av särregler eller åtminstone falla utanför huvudreglernas tillämpning.31 Det
resonemang hon för om patent anser jag att man mycket väl kan föra
angående varumärken då regleringen av patent och varumärken, genom de
senaste lagändringarna, till mycket stora delar kommit att likna varandra
bland annat vad gäller omsättning och pantsättning.

KöpLs regler är många gånger analogt tillämpliga på upplåtelse- och
hyresförhållanden. Detta betyder att KöpL även skulle vara analogt
tillämplig på licensavtalen. Detta skulle betyda att samtliga
immaterialrättsliga överlåtelse- och upplåtelseavtal skulle kunna lösas med
ledning av KöpL reglering, även om man kan ifrågasätta enskilda reglers
lämplighet att tillämpas på immaterialrätter.32

Det finns flera argument mot att bryta ut de immaterialrättsliga avtalen och
därmed även varumärkesrättigheter, från KöpL tillämpningsområde. En
ökad differentiering mellan regler som gäller för olika typer av avtal skulle i

                                                
27 Hellner, köprätt, s. 40.
28 Bernitz, m.fl., s. 116.
29 Koktvedgaard, TfR 1965 s. 571ff. Hultmark, JT 1993-94 s. 687ff.
30 Koktvedgaard, Melin, s. 369.
31 Hultmark, JT 1993-94 s. 687.
32 Hultmark, JT 1993-94 s. 688.
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längden försvåra möjligheten att överblicka civilrättens regler och dess
konsekvenser. Det ligger ett stort värde i att sträva efter så enhetliga regler
som möjligt. På samma sätt är det av stor vikt att alla typer av fel omfattas
av KöpL systematik och att man därför inte undantar rådighetsfel och
immaterialrättsliga fel från lagens tillämpning. KöpL borde tillämpas på
dessa typer av fel vad gäller immaterialrätten.33 Även gränsdragningar
mellan olika typer av avtal skulle kunna ställa till problem särskilt om
avtalets rubricering skall avgöra vilken rättsregel som skall tillämpas på
avtalsförhållandet. Närheten till begreppsjurisprudens förefaller mig
skrämmande.

Om KöpL nu inte skulle vara direkt tillämplig måste man ta ställning till om
den skall tillämpas analogt. För licensavtalen, som faller utanför KöpL
tillämplighetsområde, förefaller det logiskt att gör en analog tillämpning.
Vad gäller överlåtelser så är det i normalfallet mycket svårt att hitta någon
annan lämpligare lag. Att efter detta konstaterande bestämma sig att trots allt
tillämpa KöpL analogt på avtalsförhållande som de facto faller inom lagens
tillämpningsområde anser Hultmark vara en omväg. Att tillämpa KöpL
direkt på överlåtelsen och analogt på upplåtelsen är också det normala vad
gäller många andra avtalstyper. Denna modell skulle ge en homogen
rättstillämpning som inte är beroende av om avtalet innebär en överlåtelse
eller en upplåtelse rent juridiskt.34 Om vi ser på ett exempel med en
upplåtelse av en global exklusiv licens, som även är exklusiv gentemot
upplåtaren så leder den i praktiken till exakt samma resultat för förvärvaren
som en överlåtelse. Att i detta sammanhang låta avtalets rättsföljder bero på
om avtalet är en överlåtelse eller upplåtelse och inte av sitt innehåll i övrigt
skulle kunna leda till stora svårigheter med att överblicka följderna av
avtalet.

Att KöpL tillämpas analogt så pass brett i Sverige beror troligen på att det i
vår civilrätt, till skillnad från exempelvis de anglosaxiska länderna, saknas
en ren kontraktsbrottslära. Det finns mycket få tillfällen där det finns någon
annan tillämpbar lag än KöpL, men skuldebrevslagen35 är en. När en lag är
direkt tillämplig finns det ingen anledning att fundera över en annan lags
eventuella tillämplighet. Men det blir svårare när det inte finns någon
tillämplig lag över huvud taget. Då skall allmänna regler gälla. Vad dessa
innehåller är mycket svårt att fastställa och detta låter sig troligen inte göras
utan att analogt tillämpa andra lagar eller handelsbruk. Om man nu inte kan
fastställa de allmänna reglernas innehåll har vi endast en möjlighet kvar, den
hårda och konkreta avtalstolkningen.36 Då har vi återvänt till KöpL
intention, nämligen att parterna, i första hand, skall fördela risker och ansvar

                                                
33 Hultmark, s. 689. Håstad är reserverad till en kategorisk lösning av detta slag, Den nya
köprätten, 1993, s. 132-141. Hellner anser att rådighetsfel bör bedömas efter KöpL regler,
II:2, 1993, s. 117f. SOU 1976:66, s. 151, anser man att rättsföljderna av rådighetsfel bör
bedömas efter KöpL regler.
34 Hultmark, JT 1993-94 s. 690.
35 Lag (1936:81) om skuldebrev. Nedan: SkbrL.
36 Hultmark, JT 1993-94 s. 691.
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mellan sig genom avtal. KöpL skall som huvudregel endast fylla ut parternas
avtal med dispositiv rätt när de inte har avtalat i just den frågan.

För en avtalstolkning utgör just innehållet i den dispositiva rätten ett viktigt
moment. Detta leder till att man utan god kännedom om den dispositiva
rätten inte kan göra en god avtalstolkning vid avsaknad av en tillämplig
rättsregel. Hultmark anser att i denna situation säga att KöpL inte kan
tillämpas på immaterialrättsliga avtal skulle leda till mycket stora och
oönskade konsekvenser.37 Jag är benägen att hålla med henne. Hon har
lyckats sluta cirkeln. Att inte låta KöpL tillämpas direkt leder till att man är
nödd och tvungen att tillämpa den ändå. Att helt neka KöpL tillämpning,
även såsom tolkningsgrund för avtal, skulle leda till ett i praktiken rättslöst
rättsområde. Detta är inte önskvärt.

���� )HO�YLG�YDUXPlUNHV|YHUOnWHOVH

Till att börja med måste man konstatera att det är en väsentlig skillnad
mellan immaterialrättsliga fel och fel i immaterialrätt. Ett
LPPDWHULDOUlWWVOLJW�IHO är ett fel i en vara som grundar sig i att varan inte kan
utnyttjas på det sätt som köparen förutsatt på grund av ett immaterialrättsligt
förhållande. Det kan vara så att patenträtt, mönsterrätt, eller varumärkesrätt
hindrar köparen från att sälja varan vidare eller på annat sätt utnyttja den på
det sätt som han tänkt sig.38 Denna typ av fel kommer att något beröras ned
men det är om IHO�L�YDUXPlUNHW som avsnittet skall handla om i huvudsak.
Det vill säga att det sålda varumärket i sig är behäftat med någon typ av fel.
KöpL gör en uppdelning av felen i IHO�och UlWWVOLJD�IHO.39 Fel i
immaterialrätter kan givetvis falla under båda grupperna.

Koktvedgaard anser att i praktiken kan KöpL regler om fel endast ge
begränsad vägledning vid överlåtelser av immaterialrätter. Han grundar sin
åsikt på att KöpL påföljdslära behandlar faktiska fel och rättsliga fel på helt
olika sätt. Om man som Koktvedgaard anser att fel i immaterialrätter i de
flesta fall är att se som immaterialrättsliga fel blir ju ett fel som leder till
reklamation meningslös.40 Däremot ligger det något i Koktvedgaards åsikt
om att ansvar för fel i immaterialrätt blir mycket svårt att reglera materiellt i
andra fall än de där säljaren givit specifika garantier.41 Men som vi
konstaterat i föregående avsnitt så är KöpL tillämplig på immaterialrätter
och dess fel och påföljdslära kommer då att reglera även fel i
immaterialrätter.

                                                
37 Hultmark, JT 1993-94 s. 692.
38 Hellner, köprätt, s. 168.
39 Jfr KöpL 41§.
40 Koktvedgaard, Melin, s. 369f.
41 Koktvedgaard, Melin, s. 370.
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För att fortsätta med Hultmarks resonemang42 från föregående avsnitt så
finns det tre huvudtyper av fel som kan uppkomma i ett varumärke, rättsliga
fel, lönsamhetsfel och fel bestående i ogiltigt varumärke.

Ett UlWWVOLJW�IHO föreligger om äganderätt, panträtt eller annan liknande rätt
tillkommer annan än köparen i strid med vad som avtalats.�Det är alltså helt
klart att om säljaren av varumärket inte är rätt ägare så föreligger ett rättsligt
fel. Om varumärket är pantsatt i större utsträckning än vad säljaren och
köparen kommit överens om så föreligger ett rättsligt fel. Likaså om
varumärket är belastat med en licensrätt.43 Skulle det visa sig att en
licenstagare kan göra ett anspråk gällande mot köparen, definieras detta
anspråk som sakrättsligt varför det även i denna situation föreligger ett
rättsligt fel.44 Om varumärket däremot av någon anledning blir avregistrerat,
och rätten att använda det tillkommer envar, föreligger inget rättsligt fel.
Köparen har ju faktiskt inte fått sin rätt att använda märket inskränkt och
faller därmed inte in under köplagens definition av rättsliga fel, utan får
behandlas som ett vanligt fel.45

Ett O|QVDPKHWVIHO föreligger när varumärket inte ger den avkastning som
köparen räknat med. Köparen löper risken så länge som
värderingsunderlaget som köparen fått från säljaren är korrekt. Detta är med
andra ord inget fel i egentlig mening. Det kan dock bli ett fel enligt KöpL
om säljaren gjort någon särskild utfästelse eller möjligen handla om svek om
säljaren lämnat felaktiga uppgifter och dessa lett till köparens förvärv.46

Felet kan även ligga i att varumärkesregistreringen är ogiltig, exempelvis att
den blivit avförd från varumärkesregistret på grund av att varumärket är
vilseledande, kränker annat varumärke eller att registreringen i sig var
ogiltig vid registrering men registrering trots detta medellades, i grunden ett
felaktigt myndighetsbeslut. Hultmark47 anser att detta fel hänför sig till
vanliga fel enligt KöpL. Koktvedgaard48 anser att det rör sig om ett rättsligt
fel och dessa medför strikt ansvar för säljaren. Det handlar ju om att köparen
antingen inte kan hindra annan från att använda varumärket eller att annan
kan hindra köparen från att använda varumärket.

I den situationen att rätten att använda varumärket tillkommer annan då
varumärket blivit avregistrerat kan vi använda följande exempel som
illustration.

A har låtit registrera ett varumärke. Detta använder han en tid för att
sedan överlåta det till B. A såväl som B förutsätter att inga konkurrerande

                                                
42 JT 1993-94 s. 687.
43 Prop. 1988/89:76, s. 141f.
44 Hellner, köprätt, s. 167.
45 Hultmark, JT 1993-94, s. 694.
46 Koktvedgaard, Melin, s. 370. Hultmark, JT 1993-94, s. 695.
47 Hultmark, JT 1993-94, s, 695.
48 Koktvedgaard, Melin, s. 371.
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rättigheter finns. Efter att B börjat använda varumärket dyker
konkurrenten C upp. C hävdar att han har rätt till varumärket på grund av
inarbetning och att denna har prioritet framför den rätt B har förvärvat.
Detta leder till att registreringen för varumärket upphävs och avförs från
varumärkesregistret. B har nu inte längre någon ensamrätt till
varumärket, eller så har han en inskränkt rättighet vid sidan om det
varumärke C äger. I värsta fall har B ingen rätt alls då samtliga rättigheter
tillkommer C. Den rätt B köpte av A är inte längre värd det B betalade för
den.

Om denna typ av fel är att se som rättsliga fel föreligger det ett strikt ansvar
för säljaren. Är det rimligt att säljaren, här A, skall bära hela risken för
denna förlust? Det tycker inte ens Koktvedgaard, som hellre ser ett ansvar
som ligger närmare culpaansvaret.49 Hultmark anser att det handlar om ett
vanligt fel då denna risk för ogiltighet är en risk som utgör en av
varumärkets inneboende grundläggande egenskaper. En registrering gäller
endast så länge registreringsgrunden inte motbevisats eller av annan
anledning avförts. Registreringen utgör med andra ord en presumtionsgrund,
inte någon evigt okränkbar rätt.50 Denna risk skall falla på ägaren och har
säljaren varit i god tro, inte uppträtt svikligt eller på annat sätt vilselett
köparen bör köparen stå risken för sitt förvärv.

Hultmark tar även upp motargument till denna riskfördelning. Hennes
tyngsta argument bygger på transaktionskostnadsskäl, processtekniska och
praktiska skäl.51

Vid en registrering letar sökanden efter ett varumärke som skall fungera i
dennes rörelse och som dessutom kan registreras och ges ett rimligt
skyddsomfång. Detta är ofta en omfattande och kostsam process. När
ansökan är inlämnad till PRV gör de en prövning mot samtliga registrerade
varumärken för att tillse att någon risk för förväxling inte skall finnas. PRV
prövar dessutom ett antal andra hindersgrunder före en registrering utfärdas.
Om säljaren inte har ett strikt ansvar för denna typ av fel så tvingas även
köparen att undersöka varumärket och de risker som finns för att det skall
bli ogiltigt. Detta skulle enligt Hultmark kunna leda till att
transaktionskostnaden stiger.52

Den processtekniska sidan ger oss att om säljaren inte har ett strikt ansvar
för ogiltigheten måste köparen visa ond tro för att lyckas med att styrka ett

                                                
49 Koktvedgaard, Melin, s. 371.
50 Hultmark, JT 1993-94, s. 396.
51 Hon tar även upp en hypotetisk riskfördelning baserad på att säljaren behållit rätten
ytterliggare en tid och därmed fått stå risken. Detta argument anser jag vara gripet ur luften
och skulle innebära helt oöverskådliga effekter för båda parter. Dessutom skulle den
fullständiga äganderättsövergången i praktiken inte bli fullständig utan villkorad under en
övergångstid. Resonemanget gällde visserligen patent, men blir troligen inte mer realistiskt
för det.
52 Hultmark, JT 1993-94, s. 697.
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culpaansvar. En sådan bevisning är dyr och svår och dessutom troligen
mycket otrevlig.53 Skulle ett strikt ansvar föreligga kan det vara lättare att
förlikas i stället för att tvingas till en tvist.

Rent praktiskt skulle ett strikt ansvar hos säljaren leda till att denne försöker
friskriva sig från detta strikta ansvar. Troligen skulle detta leda till att
köparen, på grund av säljarens beteende, blir mer varse problemet och
risken. Denne kommer då troligen att göra en mer korrekt bedömning av
risken i och värdet av varumärket.54

Det är inte helt lätt att först avgöra om felet är att se som ett rättsligt fel eller
inte och sedan vilket ansvar som skall vila på säljaren. Hultmarks drar efter
sitt resonemang slutsatsen att KöpL 17§ är tillräckligt flexibel för att kunna
användas på ickefysiska objekt, trots att lagen inte är uppenbart avpassad för
att täcka denna typ av avtalsobjekt. Hon konstaterar att felansvar för
ogiltighet bör åligga försäljaren, men att vid bedömningen av ansvarets
omfattning bör man noga beakta omständigheterna i varje enskilt fall.

                                                
53 Hultmark, JT 1993-94, s. 697.
54 Hultmark, JT 1993-94, s. 697.
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��6DNUlWW�RFK�YDUXPlUNH

���� gYHUOnWHOVH

Vid överlåtelse av lös egendom i allmänhet krävs något mer än ett avtal för
att förvärvaren skall vara skyddad mot överlåtarens borgenärer, ett
sakrättsligt moment. Detta moment utgörs normalt av en
besittningsövergång eller en offentlig registrering av något slag. Innan detta
moment har fullbordats så är förvärvaren inte skyddad gentemot
överlåtarens borgenärer. Egendomen kan med andra ord dras in i
överlåtarens konkurs. Det sakrättsliga momentet är detsamma för att avgöra
bättre rätt vid tvesala, även om det då får en något annorlunda funktion.
Problemet med immaterialrätter, såsom varumärken och patent, är att det är
mycket svårt att åstadkomma ett sådant moment.55 Idag saknas det såväl
lagregler som rättspraxis angående sakrättsligt skydd av överlåtelse av
immaterialrätt.56

Då det utan tvekan är så att man kan överlåta immaterialrätter och att en
sådan överlåtelse tveklöst kan få sakrättsligt skydd måste det existera ett
sakrättsligt moment. Då ett varumärke inte kan besittas57, det inte finns
någon att denuntiera och PRVs register inte har någon sakrättslig verkan -
måste det sakrättsliga momentet vara avtalet. Själva avtalet skulle med andra
ord ge sakrättsligt skydd för en överlåtelse av varumärke.58

Varumärket inordnas under lös egendom men är inte lösöre.59 Då
lösöreköplagen60 endast omfattar just lösöre faller immaterialrätterna utanför
lagens tillämpningsområde.61 LkL kan därför inte användas såsom
tradititionssubstitut vid varumärkesöverlåtelser.

Vid överlåtelse av en immaterialrätt vinner förvärvaren därför
borgenärsskydd genom avtalet då det inte finns någon att denuntiera och de
offentliga registren inte har givits någon sakrättslig betydelse.62

                                                
55 SOU 1985:10, s. 43.
56 Möller, Mikael i Insolvensrättsligt forum 1997, s. 28.
57 SOU 1985:10, s. 44.
58 Karlgren, s. 225. Hessler, s. 255.
59 Håstad, sakrätt, s. 41.
60 Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva,
oftast kallad Lösöreköpslagen. Nedan: LkL. En tidigare version, lösöreköpsförordningen,
infördes redan 1835.
61 Håstad, sakrätt, s. 216ff.
62 Håstad, sakrätt, s. 266. Rodhe, sakrätt, s. 216. Walin, separationsrätt, s. 45ff. Hessler, s.
255. Karlgren, Säkerhetsöverlåtelse, s. 224f. Möller, Konkurs och kontrakt, s. 743f.
Helander, s. 600f. Godenhielm, NIR 1986 s. 18. De olika författarna är rörande eniga,
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Under senare år har domstolarna övergivit sin gamla praxis att vid
bedömning av det sakrättsliga skyddet först utreda om LkL är tillämplig och
om så inte är fallet, anta att sakrättsligt skydd uppkommer genom avtalet. I
många fall har denuntiationsprincipen tillämpats och låtits vinna hävd utan
något direkt lagstöd.63 Denna utveckling, att i fler fall kräva ett annat mer
publikt sakrättsligt moment än avtalet, bröts genom NJA 1979 s. 451. Här
uttalade HD att ett införande av denuntiationsprincipen i detta specifika fall
fick lämnas till lagstiftaren då det fanns omständigheter som talade mot ett
sådant införande.64 En viss försiktighet och eftertanke krävs troligen därför
innan man på andra områden förutsätter att man kan tillämpa
denuntiationsprincipen.

Från och med införandet av 1734-års lag vann överlåtelser sakrättsligt skydd
i och med blotta avtalet. Denna huvudregel frångås första gången när LkL
infördes 1845. Grundsatsen, att överlåtelse av lösöre kräver tradition för att
vara sakrättsligt skyddad, var införd. 1936 kom SkbrL som gjorde gällande
att även vid överlåtelse av skuldebrev krävdes ett publikt sakrättsligt
moment, denuntiation alternativt tradition. Rester av det gamla rättsläget
finns kvar för vissa specifika egendomstyper såsom överlåtelse av byggnad
på ofri grund, överlåtelse av andel i lös egendom samt överlåtelse av
immaterialrätter, däribland varumärken.65 Då ingen ny lösning har knäsatts
genom lag eller praxis får äldre rätt gälla.

I äldre praxis och doktrin var det en självklarhet att sakrättsligt skydd
uppkom genom avtalet så länge som inga tungt vägande särskilda
omständigheter talade för något annat.66 Vi kan alltså sluta oss till att den
gamla principen från 1734 om avtalet som sakrättsligt moment fortfarande
gäller för varumärkesöverlåtelser.

���� 2P�JRGWURVI|UYlUY

Det normala i svensk rätt är att en godtroende förvärvare får behålla den
egendom som han förvärvat i god tro från någon som tillägnat sig
egendomen, men som inte var dess rättmätige ägare. Förutsättningar för ett
sådant godtrosförvärv är att den som olovligen överlåtit egendomen, inte
bara utger sig för att vara dess rättmätige ägare utan även har den i sin
besittning samt att denna besittning övergår till den godtroende

                                                                                                                           
hänvisar till varandra, men ger inga längre förklaringar till sina ställningstaganden utan
nöjer sig med att konstatera hur rättsläget är.
63 Denna utveckling exemplifieras av Håstad med bl.a. NJA 1971 s. 66 och NJA 1972 s.
512.
64 Ang. NJA 1979 s. 451 se vidare Håstad, sakrätt, s. 264ff.
65 SOU 1985:10, s. 53f.
66 Rodhe, sakrätt, s. 192.
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förvärvaren.67 Om dessa förutsättningar är uppfyllda har ett godtrosförvärv,
ett extinktivt fång, kommit till stånd.68 Denna rättsregel har tillkommit
genom en praxis som utsträcktes från ett par stadganden i 1734 års lag och
dess handelsbalk.69 Vid mitten av åttiotalet kodifierades och fastställdes
rättsläget genom godtrosförvärvslagen.70 Denna lag gäller dock endast för
lösöre, och utgångspunkten är att godtrosförvärv inte kan ske utan stöd i
lag.71

Det finns inga rättsregler att grunda någon rätt till godtrosförärv av
immaterialrätter, ej heller varumärken, på. Då det inte i egentlig mening är
möjligt att ha besittning av ett varumärke och inte heller finns något institut
som kan ligga till grund för legitimation för den som obehörigen disponerar
över rätten till ett varumärke kan det inte anses möjligt att få bättre rätt till
ett varumärke genom ett extinktivt fång. Då egendomen i sig,
grundrättigheten, inte kan godtrosförvärvas, kan rättigheter i egendomen, så
som licenser, ej heller godtrosförvärvas.72 Detta sista resonemang måste av
nödvändighet bygga på att en upplåten rättighet i en egendom inte kan gå
utöver rätten till egendomen i sig. Håstad, som normalt argumenterar
utförligt, konstaterar mycket kort att godtrosförvärv av immaterialrätter helt
enkelt är omöjligt.73

Godenhielm tar avstamp i huvudregeln, som fastslagits redan i HB 1:5§74,
att dubbeldispositioner skall lösas med hjälp av prioritetsprincipen. Den som
har den tidigare rättsgrunden skall ha bättre rätt. Men under vissa
förhållanden kan istället företräde ges åt den senare rättsgrunden.75 Ett
exempel på ett sådant undantag är godtrosförvärslagen. I princip skulle
registrering i något av de offentliga immaterialrättsliga registren kunna ligga
till grund för en sådant förhållande. Detta kräver dock att det uttryckligen
anges i lag.76

I Varumärkes- och firmautredningens förslag till varumärkeslag77 föreslogs
ett tredje stycke till VmL 33§ som skulle stadga att överlåtelse som ej
registrerats i varumärkesregistret ej skulle gälla mot ett förvärv av en god
troende tredje man. Förebilden fanns i den norska patentlagen och
konstruktionen stämde väl överens med den praxis som fanns för

                                                
67 SOU 1985:10, s. 37. Det resonemang som förs i utredningen gäller patent men gäller även
för andra immaterialrätter och uttryckligen för varumärken. Se s. 40. Håstad, sakrätt, s. 65ff.
68 SOU 1985:10, s. 38.
69 Håstad, sakrätt, s. 63f.
70 Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre.
71 Håstad, sakrätt, s. 74ff
72 SOU 1985:10, s. 38.
73 Håstad, sakrätt, s. 77.
74 Lite kuriosa: handelsbalken 1:5§ ”6lOMHU�PDQ�WYHP�HWW��JlOGH�VNDGDQ�nWHU��>RFK�E|WH�WLR
GDOHU�@�RFK�GHQ�EHKnOOH�JRGVHW��VRP�I|UVW�N|SWH�” Regeln infördes 23 januari 1736 och är
fortfarande gällande lag i Sverige och troligen även i Finland.
75 Godenhielm, NIR 1986 s. 15.
76 Godenhielm, NIR 1986 s. 16.
77 SOU 1958:10.
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godtrosförvärv av lös sak. Regeln skulle bara gälla de registrerade
varumärkena, inte de inarbetade. Motiveringen till den föreslagna regeln är
inte främst sakrättslig. Man ville förmå ägare av registrerade varumärken att
registrera sitt ägande78 trots att man inte ville införa någon
registreringsplikt.79 En spegelbild av denna regel skulle gälla för licenser.80

Större delen av behandlingen av 33§ VmL i propositionen gällde betydelsen
av registreringen som legitimation. Den sakrättsliga aspekten tas över huvud
taget inte upp och utredningens godtrosförvärvsregel avfördas som onödig
av DepC utan närmare motivering.81 För licensen drogs bara slutsatsen att
om det inte infördes någon godtrosförvärsregel för varumärket i sig skulle
det inte heller finnas någon regel för licenser.82 Godenhielm anser inte att
varken 33 eller 34§§ kan anses utgöra någon grund för godtrosförvärv och
att inga slutsatser över huvud taget om sakrättsliga förhållande kan dras från
dessa stadganden.83

Då extinktiva fång till varumärken inte är möjliga har vi även lösningen av
tvesalufallen. Här kommer prioritetsprincipen att gälla fullt ut.84 Den som
har den tidigare rättsgrunden åtnjuter bättre rätt.85 Detta då den senare
överlåtelsen är gjord av någon som inte längre kan anses ha någon rätt till
varumärket och extinktiva fång ej är möjliga. Överlåtaren har förlorat sin
rätt vid första överlåtelsen och detta förvärv står sig gentemot senare
felaktiga dispositioner.

Rodhe anser att rättsläget vid tvesala, och andra typer av dubbeldispositioner
såsom konkurrerande licenser, är ovisst. Som han ser problemet finns det två
alternativa lösningar i brist på lagstiftning. Den första är att båda
överlåtelserna blir giltiga och därmed skulle båda förvärvarna kunna utnyttja
immaterialrätten samtidigt som båda förvärvarna skulle få
skadeståndsanspråk på överlåtaren för att överlåtelsen inte resulterat i den
exklusivitet som varit avsikten. Den andra är den som utredningen om pant i
patent har förordat, nämligen att prioritetsprincipen ger det tidigare avtalet
företräde.86 Den senare lösningen har även biträtts av
patentpolicykommittén.87

Jag måste säga att jag själv anser att en dubbeldisposition som skulle kunna
ge upphov till flera identiska och konkurrerande ensamrätter inte passar i det
immaterialrättsliga systemet. Denna fråga ställde sig Rodhe troligen inte då
han i sitt arbete såg till de rent sakrättsliga aspekterna och dessutom för ett

                                                
78 SOU 1958:10, s. 323.
79 SOU 1958:10, s. 322.
80 SOU 1958:10, s. 324. Förslagets 34 § 2 st.
81 Prop. 1960:167, s. 167. Dock noterades det att Sveriges Advokatsamfund hade framfört
kritik mot regeln och dess utformning i sitt remissyttrande. Prop. 1960:167, s.165f.
82 Prop. 1960:167, s. 170.
83 Godenhielm, NIR 1986 s. 20.
84 Bernitz, NIR 1960 s. 40.
85 SOU 1985:10, s. 38.
86 Rodhe, sakrätt, s. 58.
87 SOU 1976:24, s. 247.
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stort antal fall och för många skilda egendomsslag. Då immaterialrätten
bygger på just ensamrätter som syftar till att kunna utesluta andra från
utnyttjande av rätten är det principiellt viktigt att endast en rätt finns. Ett
system med kloner eller ’fria radikaler’ skulle vara minst sagt vilseledande.
Finge jag bestämma är det lösningen med tillämpning av prioritetsprincipen
som skall gälla. Denna åsikt har även vunnit ett starkare stöd i doktrinen.88

I och med att det inte finns några lagregler som reglerar de extinktiva fången
och några formkrav inte finns för immaterialrättsliga avtal tvingas kreditorer
och framtida konkursborgenärer acceptera avtalen som de är och från den
verkliga tidpunkt som de slutits. En förvärvare, oavsett fångestyp, kan ej få
större rätt än överlåtaren utan stöd i lag.89

���� 8SSOnWHOVH�DY�OLFHQV���/RNDWLRQ

Ej heller för upplåtelse i immaterialrätt finns det något annat moment än
avtalet som skulle kunna skapa ett sakrättsligt skydd, då det ej heller i detta
fall är möjligt med tradition eller denuntiation.90 Dock är rättsläget för
upplåtelse, jämfört med det för överlåtelse av immaterialrätt, något
annorlunda då det faktiskt finns viss lagreglering. Lagreglerna91 ställer upp
en förmånsordning mellan licensavtal och registerpantsättning. Reglerna kan
sammanfattas med att för licensavtal, dvs. upplåtelser, gäller
prioritetsprincipen mot registerpanträtter, licenser och realisationer av
registerpanträtt, i och utom exekution. Dessutom vinner licensupplåtelsen
sakrättsligt skydd i och med avtalet.92

Då en panträtt enligt normalt gällande sakrättsliga principer står sig mot en
senare förvärvare av den pantsatta egendomen måste även en licens, genom
blotta avtalet, stå sig mot en senare förvärvare.93 Detta resonemang verkar
inte bara logiskt utan dessutom sakrättsligt hållbart då det är vedertaget att
pant står sig gentemot förvärvare och lagen slår fast att licens står sig
gentemot pant. Detta förstärks av att lagregleringen dessutom säger att licens
skall stå sig mot pantens realisation inom konkurs. Vi kan sluta oss till att ett
licensavtal i och med avtalet åtnjuter ett fullvärdigt sakrättsligt skydd.

Vad gäller ett eventuellt godtrosförvärv av licensrätt till varumärke så är
lösningen enkel och kärnfull. En nyttjanderättshavare kan inte få bättre,
större eller mer omfattande rätt än upplåtaren. Upplåtelsen kan med andra

                                                
88 Se exempelvis Håstad, sakrätt, s. 87. Walin, panträtt, s. 212 och 263f.
89 Koktvedgaard, Melin, s. 362.
90 Rodhe, sakrätt, s. 567.
91 Lagregleringen som reglerar det sakrättsliga förhållandet mellan licens och registerpant
finns spridda i VmL 34h – 34j §§.
92 Möller, Mikael, Insolvensrättsligt forum 1997, s. 28. Hessler, s. 344.
93 Möller, Mikael, Insolvensrättsligt forum 1997, s. 29. SOU 1994:120 s. 189, Hessler,
sakrätt,  s.  343f , Rodhe,  sakrätt, s. 580, SOU 1985:10 s. 39f, 44 och 94ff, Möller, Konkurs
och kontrakt, s. 656ff.
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ord inte gälla annat än den egendom som upplåtaren har rätt till. Detta ger
oss lösningen. Licenser kan inte godtrosförvärvas av en presumtiv
nyttjanderättshavare.94

En lagregel om godtrosförvärv diskuterades under utarbetandet av VmL och
Varumärkes- och Firmarättsutredningen föreslog att varumärkesregistret
skulle ges sakrättslig verkan för licenser och att en upplåtelse av ett
varumärke till någon, som på grund av registreringen var i god tro om
ägarförhållandena, skulle kunna godtrosförvärva en licens.95 DepC ansåg
inte att denna konstruktion var tillfredställande då den skulle kunna få
konstiga verkningar på den ursprungliga varumärkesrätten. Då DepC inte
tillstyrkte lagreglering om godtrosförvärv av äganderätt till varumärke var
det dessutom logiskt att han inte heller tillstyrkte godtrosförvärv för
licensrätter.96

���� 8SSOnWHOVH�DY�XQGHUOLFHQV���6XEORNDWLRQ

Frågan om sakrättsligt skydd för upplåtelse av underlicens gäller om och hur
underlicenstagaren blir skyddad mot upplåtarens, licenstagarens, borgenärer
och därmed även mot upplåtaren av den ursprungliga rätten, ägaren. Detta är
en problemställning som i stort sett aldrig diskuteras i litteraturen. Några
lagrum eller rättsfall gällande sublokation av varumärken eller liknande
immateriella rättigheter finns ej heller. I förarbetena till varumärkeslagen
nämns underlicenser visserligen i förbigående, men då handlare det främst
om underlicenserna skall få föras in i varumärkesregistret.97

Den enda lagregel som har verkan på upplåtelse av underlicens i varumärke
är VmL 34§ 4st.98 I denna lagregel kan man se att lagstiftaren inte riktigt har
hållit de båda begreppen överlåtelse och upplåtelse skilda i VmL. Detta är
ett fenomen som vi ser på många andra ställen inom immaterialrätten,
tydligast i upphovsrättslagen.99 Vad som menas är att en licenstagare, inte
utan uttryckligt stöd i avtal med ägaren får låta någon del av rätten övergå
till tredje man. Detta motiverades med att man när lagen stiftades ansåg att
ett varumärke var mycket starkt förknippat med det företag och den produkt
som det knutits till och inarbetats för. I utredningen går man så långt att man
anser att ett varumärke, trots att det är lös egendom och skall vara fritt
överlåtbart, i realiteten utgör ett tillbehör till en rörelse. En licenstagare
skulle därför hindras från att sälja sin licensrätt eller på annat sätt upplåta
hela eller delar av den till tredje man. Denna regel gjordes dock dispositiv

                                                
94 Rodhe, sakrätt, s. 563f.
95 SOU 1958:10, s. 155.
96 Prop. 1960:167, s. 170.
97 Prop. 1960:167, s. 168f.
98 VmL 34 § 4 st:  ”Om inte annat har avtalats, får licenstagaren inte överlåta sin rätt
vidare.”
99 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
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men hindrar sublokation av varumärkesrätt utan ägarens uttryckliga
tillåtelse.100

Utgångspunkten för sakrättsligt skydd för hyra avseende lös egendom är att
nyttjanderätten saknar skydd mot upplåtarens borgenärer.101 Vad gäller
lösöre så finns ej heller, annat än undantagsvis, någon entylig rättspraxis.
Inom fastighetsrätten finns både lagstiftning och en utvecklad praxis som
betonar det sociala behovet av skydd för hyresgästen.102 Bernitz anser att det
dock borde finnas en möjlighet till borgenärsskydd för underlicenser men
ger ingen lösning. Han anser dock att upplåtelser av rätt i fastighet torde
utgöra god grund för analogier. Dock bör man vara försiktig och inte dra
alltför långtgående slutsatser. Man bör även vara uppmärksam på
skillnaderna mellan rättigheter som hunnit tas i bruk och de som ännu ej har
det.103

När man diskuterar underlicensers vara eller icke vara och dess eventuella
sakrättsliga skydd bör man hålla principen att en upplåtelse av en rättighet
aldrig kan gå utöver upplåtarens rätt. Detta betyder att eftersom
godtrosförvärv av licens ej är möjlig, kan underlicens ej heller
godtrosförvärvas. Ej heller kan licenshavaren sakrättsligt giltigt upplåta
underlicens utan ägarens tillåtelse då alla överlåtelser av licenshavarens rätt
måste sanktioneras av ägaren genom avtal.

Sublokation av hyresrätt, det vill säga andrahandsuthyrning av en lägenhet,
är normalt tillåten om förstahandshyresgästen av någon anledning tillfälligt
inte kan utnyttja sin hyresrätt. Tillsvidareupplåtelser är dock inte tillåtna i
andra hand.

En hyresrätt till fastighet betingar i och för sig i vissa fall inte något
ekonomiskt värde men är, med beaktande av beneficereglerna, i teorin fullt
utmätningsbar. Den ingår därmed även i underlaget för ett
företagshypotek.104 Hyresrätten är inte fritt överlåtbar, men lokaler får
överlåtas i samband med överlåtelse av rörelse och bostadslägenheter kan
bytas bort.105 På dessa punkter råder det stora likheter med
varumärkeslicensen.

En sakrättsligt giltig sublokation av hyresrätten kräver värdens godkännande
eller i vissa fall hyresnämndens. Det centrala är dock att upplåtelseavtalet
mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen inte har annan

                                                
100 SOU 1958:10, s. 152-156. Prop. 1960:167, s. 170.
101 Håstad, sakrätt, s. 346.
102 Håstad, sakrätt, s. 431.
103 Bernitz, NIR 1960, s. 39ff. Uttalandet om analogi med hyresrätt torde idag träffa
reglerna om lokal men ej bostadslägenhet då Bernitz gjorde sin framställning innan de
sociala skyddsreglerna infördes för hyresrätt i bostadslägenhet. Åsikten stöds, om än
indirekt, av Mikael Möller i Insolvensrättsligt forum 1997, s. 32.
104 Om varumärke och företagshypotek se avsnitt 7.3.
105 Bengtsson, Victorin, s. 170-173.
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effekt än rent obligationsrättslig innan upplåtelseavtalet har meddelats till
och godkänts av fastighetsägaren eller hyresnämnden.106

Bostadsrätter är inte lika hårt lagreglerade som hyresrätter, men är trots detta
inte ett direkt oreglerat rättsområde. Lagkrav finns visserligen på skriftlig
avtalsform och krav på att köpeskillingen anges i avtalet,107 men i övrigt så
präglas regleringen om överlåtelse108 av bostadsrätt av avtalsfrihet. Dock
finns det regler som reglerar relationen mellan bostadsrättsinnehavaren och
föreningen, men dessa regler begränsar som huvudregel inte innehavarens
rätt att överlåta sin rätt.109 I princip så gäller KöpL på överlåtelse av
bostadsrätt, trots att det är svårt att tillämpa lagen i enlighet med sin lydelse
på den samling rättigheter och skyldigheter som varan bostadsrätt utgör i
lagens ögon.110 Detta är dock inte något som är unikt för bostadsrätter som
vi sett ovan.111

Trots lydelsen i UB 5:1§ 6p kan även bostadsrätter utmätas. HD har
utformat praxis så att bostadsrätter som betingar normala priser är
utmätningsbara även om de inte är pantsatta. Undantaget är bostadsrätter
som betingar mycket låga priser och som har en högre avgift till föreningen
än andra motsvarande bostadsrätter på orten. Dessa anser HD träffas av UBs
hinder mot utmätning då de förmögenhetsmässigt i praktiken ligger mycket
nära hyresrätten. Dock är det så att en pantsatt bostadsrätt alltid kan utmätas
till förmån för panthavarens fordringar, beneficieregler till trots.112

Lagen ställer ett uttryckligt krav på denuntiation. En överlåtelse av
bostadsrätt blir sakrättsligt skyddad i och med att föreningen underrättats om
överlåtelsen. Ursprungligen kom kravet på denuntiation analogt ur SkbrL
31§. Det ställs uttryckligen inte ens i den senaste versionen av
bostadsrättslagen,113 men andra regleringar i lagen förutsätter i dag ett sådant
förfarande.114 Vid dubbelöverlåtelse ger lagen klart och tydligt
denuntiationen verkan framför avtalet vid lösning av prioriteten mellan
anspråken.115

                                                
106 Bengtsson, Victorin, s. 170f, 186.
107 Melz, Victorin, s. 62.
108 Bostadsrättslagen talar om upplåtelse respektive övergång. 8SSOnWHOVHbegreppet syftar
enbart på upplåtelsen av grundrätten från föreningen till den första bostadsrättsinnehavaren.
Alla andra dispositioner mellan bostadsrättshavare innefattas i begreppet |YHUJnQJ. Under
detta senare begrepp faller med andra ord det man normalt kallar köp, byte, gåva och arv.
Skulle bostadsrättsinnehavare lämna tillbaka bostadsrätten till föreningen kallas detta
DYVlJHOVH.
109 Melz, Victorin, s. 59f.
110 Melz, Victorin, s. 60.
111 Se avsnittet 5.1.
112 Bengtsson, Victorin, s. 342f.
113 Bostadsrättslag (1991:614).
114 Bengtsson, Victorin, s. 342.
115 Melz, Victorin, s. 70. Bengtsson, Victorin, s. 330.
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Att rättsreglerna som omfattar hyresrätter, bostadsrätter och
varumärkeslicenser till mångt och mycket liknar varandra gör det troligt att
de även liknar varandra vad gäller det sakrättsliga skyddet. Mycket skulle
därför tala för att underlicenstagaren blir sakrättsligt skyddad gentemot
licenshavarens borgenärer genom denuntiation till ägaren till varumärket.
Dock är rättsreglerna inte identiska, vilket man bör ha i minnet vid analoga
tillämpningar.

Kan då en giltig underlicensupplåtelse komma till stånd utan denuntiation?
Blotta avtalet mellan licenstagare och underlicenstagare räcker inte för att
underlicensen skall vara giltig. Har ägaren inte godkänt vidareöverlåtelse
innebär underlicenstagarens eventuella utnyttjande av varumärket ett
varumärkesintrång. Detta är en direkt konsekvens av att licenstagaren inte
kan upplåta en rättighet han inte har.  Dessutom så kan ägaren inte vid
överlåtelse av äganderätten göra förbehåll för en rättighet som han inte vet
existerar, än mindre vårda den. Även dessa två argument talar för att
denuntiationen skall ges verkan som sakrättsligt moment. Då det är faktiskt
möjlig att uppfylla det sakrättsliga grundkravet på publicitet genom
denuntiationen men ej genom avtal och tradition ej är möjlig kan annat inte
råda än att denuntiation av ägaren till varumärket ger underlicenstagaren
sakrättsligt skydd gentemot licenstagarens borgenärer.

���� %HVWnU�XSSOnWHOVHU�HIWHU�I|UVlOMQLQJ�DY

YDUXPlUNHW"

Litteraturen som behandlar dessa frågor är i stort sett skriven före
lagändringen som införde registerpantsättningen av varumärken och därmed
före införandet av de sakrättsliga reglerna som gäller relationen mellan
licens och pantsatt varumärke. Jag tänker därför ta avstamp i det som
skrivits för att sedan försöka utröna hur rättsläget är i dag, efter ändringarna
av VmL.

I svensk rätt finns det två konkurrerande principer för att avgöra hur
upplåtelser till egendom skall behandlas vid egendomens överlåtelse. Den
första, och äldsta, principen är den att N|S�EU\WHU�OHJR�VWlPPD. Den leder till
att en upplåtelse får vika för överlåtelsen av äganderätten. Denna princip
äger som huvudregel generell tillämpning på all bruksrätt till materiell lös
egendom.116 Inskränkning av äganderätten kräver lagstiftning, varför
nyttjanderättshavaren i många lägen är oskyddad. Någon lagstiftning om
nyttjanderätt till lös sak finns exempelvis inte, även om praxis tillåter att
man skyddar en godtroende förvärvare.117 Mot denna princip står
SULRULWHWVSULQFLSHQ, som i sina konsekvenser leder till uppfattningen att

                                                
116 Möller, Mikael, Konkurs och kontrakt, s. 657.
117 SOU 1994:120, s. 190.
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licenser blir sakrättsligt skyddade mot överlåtelse av egendomen redan i och
med upplåtelseavtalet.

Uppfattningen att principen om köp bryter lego-stämma rådde även över
immaterialrättsliga förhållanden har varit förhärskande länge. Den utgör
grundregeln än i dag, men undantagen blir fler och fler.
Patentpolicykommittén uttalade så sent som 1976 att köp bryter lego-
stämma även vad gäller patentlicenser. Uttalandet var tämligen kategoriskt
och innehöll endast en liten reservation, köparen som huvudregel måste vara
i god tro.118 Någon utförligare diskussion fördes inte vid denna tid om vad
som skulle gälla och de som ville se prioritetsprincipen tillämpad
motiverade inte sin uppfattning närmare.119 Huvudregeln är nog fortfarande
att nyttjanderätt till lös egendom i huvudsak är en obligatorisk rätt och inte
en sakrätt.120 Obligationsrättsligt är det tveklöst så att en överlåtare blir
skadeståndsskyldig gentemot nyttjanderättshavaren om överlåtaren först
upplåter rätt i en immaterialrätt och sedan överlåter denna immaterialrätt till
tredje man utan förbehåll för upplåtelsen. Detta kan dock vara en klen tröst
för licenstagaren, särskilt om överlåtaren är eller senare blir insolvent.121

Principen köp bryter lego-stämma passar mycket väl för den typ av lös
egendom som upplåtes för kortare tid och som kan förhyras lika väl av en
annan uthyrare som exempelvis videofilmer eller bilar. Men för den typ av
egendom som upplåtes under lång tid och som betingar mycket stora värden
så passar denna princip inte in. En franchisetagare bygger ofta hela sin
rörelse på en i tiden i princip obegränsad nyttjanderätt. Förlusten av
nyttjanderätten skulle betyda slutet för många av dessa näringsidkare.

Många transaktioner som juridiskt rubriceras och utformas som upplåtelser
ligger i praktiken mycket nära köpet. Leasingkontrakt med långa löptider
och immaterialrättsliga licensavtal som gäller tillsvidare, kan i många fall
vara svåra att ens juridiskt urskilja från ett avbetalningsköp. Att då låta köp
bryta lego-stämma i enlighet med principens andemening skulle kunna leda
till stora och oförutsedda konsekvenser. Problem skulle kunna uppstå på rent
begreppsjuridiska grunder.122 Dessa invändningar talar starkt emot en
tillämpning av principen köp bryter lego-stämma. Det alternativ som finns
är att ge upplåtelseavtalet en avgörande sakrättslig verkan och låta
prioritetsprincipen vinna tillämpning. Leasingutredningen123 har tagit
införandet av sakrättsligt skydd för licenser gentemot registerpantsättningar
som intäkt för att även leasing av immaterialrätter skulle åtnjuta sakrättsligt
skydd gentemot en senare förvärvare och gentemot upplåtarens

                                                
118 SOU 1976:24, s. 247.
119 SOU 1985:10, s. 94.
120 SOU 1985:10, s. 96.
121 Möller, Mikael, Konkurs och kontrakt, s. 658.
122 Jämför med resonemangen om säkerhetsöverlåtelse i avsnittet 7.4�nedan.
123 Leasingutredningens slutbetänkande )LQDQVLHOO�OHDVLQJ�DY�O|V�HJHQGRP, SOU 1994:120.
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borgenärer.124 Någon rättsregel med detta innehåll har dock inte införts av
lagstiftaren.

������ %HVWnU�OLFHQV�HIWHU�I|UVlOMQLQJ�DY�YDUXPlUNHW"

Lagstiftaren har i korta, svepande ordalag berört relationen mellan licens och
äganderätt.125 Kontentan är att man på grund av införandet av
registerpanträtten tvingas att reglera panträttens sakrättsliga skydd gentemot
licenser.126 Konsekvensen av detta blir ju att man även reglerar licensens
ställning gentemot panträtten. Här väljer lagstiftaren att prioritetsprincipen
skall gälla mellan pant och licens. Detta skulle vara i linje med den praxis
som utvecklats under de senaste åren och även praktiskt och ekonomisk
välmotiverat med en sådan lösning.

Walin hade redan 1975 den åsikten att domstolarna borde göra en mer
förutsättningslös prövning av nyttjanderätters bestånd gentemot överlåtelser
av lös sak.127 Detta är ett första tydligt avsteg från principen köp bryter lego-
stämma och ett närmande till prioritetsprincipen. Utredningen om pant i
patent hävdade med emfas att principen köp bryter lego-stämma inte passar
in i det patenträttsliga systemet. Varken juridiska, ekonomiska eller sociala
skäl kan tala för att principen skall fortsatt skall få vinna tillämpning.
Utredningen föreslog att man skulle ta steget att i lag skydda licensen
sakrättsligt gentemot överlåtelse av patentet.128 I propositionen skrev DepC
bort denna förändring. Han menade att patentlagen inte någonstans reglerade
äganderätten till patent och att det därför inte kan ses som motiverat att på
en enda punkt införa en sakrättslig regel. Lagen kom därför endast att
reglera den sakrättsliga relationen mellan panträtt och licens.129

I förarbetena till ändringarna av VmL kommenteras denna fråga i stort sett
inte alls. Det man gör är att uttala att frågan är utredd i förarbetena till
ändringarna av patentlagen och att dessa gäller även för registrerade
varumärken. I propositionen berörs frågan överhuvudtaget inte, mer än
genom återkommande hänvisningar till de förhållanden som gäller för
patent.130

Lagstiftaren har infört en reglering som ger en sakrättsligt skyddad panträtt.
Denna panträtt står sig gentemot ägarens senare dispositioner, inklusive
överlåtelse. En panthavare kan kräva betalning ur den säkerhet som panten
utgör, även om det pantsatta objektet har överlåtits till tredje man. Här får
äganderätten vika för panträtten.

                                                
124 SOU 1994:120, s. 189f.
125 Ju95/2267, s. 26f. SOU 1985:10, s. 97f. Prop. 1987/88:4, s. 19f.
126 Angående registerpanträtten, se avsnittet 7.2�nedan.
127 Walin, separationsrätt, s. 47.
128 SOU 1985:10, s. 97f.
129 Prop. 1987/88:4, s. 19f.
130 Ju95/2267, s. 26f. Prop. 1995/96:26.
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Samtidigt har man infört en lagregel som säger att mellan licens och panträtt
gäller prioritetsprincipen. Detta innebär att panten får vika för en tidigare
upplåten licens i egendomen. Detta är lagens intentioner och är klart uttalat i
dess förarbeten. Detta torde ju innebära att om licensen får företräde framför
pant och pant före äganderätt så äger licens företräde framför äganderätt.
Någon annan slutsats skulle enligt min mening inte vara hållbar eller passa
in varken inom det sakrättsliga systemet eller i den praxis som utvecklats
inom panträtten.

Denna slutsats skulle även leda till att upplåtelser och överlåtelser skulle
behandlas på samma sätt sakrättsligt. Härmed skulle ovan nämnda
begreppsjuridiska problem förhindras och därmed även oväntade
rättsverkningar av oklara avtal. För avtalsparterna torde det uppfattas som
tryggare att veta att rättsverkningarna av avtalet blir i huvudsak de samma
oavsett om man formulerar det som en överlåtelse med återköpsoption eller
en upplåtelse tillsvidare med uppsägningsrätt. Verkan av avtalen är i
praktiken desamma, att köparen – nyttjanderättshavaren - har rätten att
tillsvidare använda varumärket i sin verksamhet.

������ %HVWnU�XQGHUOLFHQV�HIWHU�I|UVlOMQLQJ�DY�YDUXPlUNHW"

Underlicensen åtnjuter inte det skydd som licensen gör i VmL.
Resonemanget ovan kan därmed inte tillämpas på frågan om underlicensens
bestånd gentemot ägarens dispositioner. Bernitz tanke att hyresrättens regler
och principer analogt tillämpas på underlicenser får därför följas.

I förarbetena uttalar lagstiftaren vid införandet av VmL, som bekant,  att
varumärket inte skall kunna utmätas, men väl ingå i konkurs. Det är detta
ställningstagande och de diskussioner som ligger till grund för detta som
också ligger till stor del utgör grund för definitionen av äganderättens
omfattning vad gäller varumärken. Nu har lagstiftaren förändrat VmL och
infört registerpanten och dessutom tagit bort utmätningsförbudet för
registrerade varumärken. Detta har dock skett efter ett övervägande om att
tillmötesgå krav i EG-direktiv. Någon ny diskussion om äganderätt till
varumärke har i stort sett inte förekommit. Detta har lämnat de gamla
ställningstagandena obsoleta men inte tillfört något i dess ställe. Vad som
gäller för äganderätt till varumärken, licenser och underlicenser är därför
mycket svårt att säga. Endast genom förmånsordningen mellan licens och
registerpant kan vi säkert dra några slutsatser. Dessvärre ger dessa oss i stort
sett ingen ledning vad gäller underlicensernas vara eller icke vara.

I förarbetena till VmL nämner lagstiftaren på ett fåtal ställen
underlicenserna. Man anser att underlicenser skall få förekomma och att
dessa kan få antecknas i varumärkesregistret. Dock ges registret ingen
sakrättslig verkan, ej heller görs några andra uttalanden om eventuella
sakrättsliga förhållanden för underlicenserna.131 Rodhe uttalar att
huvudregeln som bekant är att köp bryter lego-stämma, men att ett förbehåll
                                                
131 SOU 1985:10, s. 144, 156. Prop 1960:167, s. 168ff.
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i överlåtelseavtalet skall ges sakrättslig verkan till förmån för
underlicenstagaren. Han håller även dörren öppen för att förvärvarens onda
tro skulle kunna binda honom och ge sakrättsliga verkningar, men något
definitivt ställningstagande vågade han sig inte på utan vill invänta
rättspraxis på området.132

Vad gäller nyttjanderätt i fastighet så har publicitetsprincipen vunnit stor
genomslagskraft. Huvudregeln om att köp bryter lego-stämma gäller
fortfarande, men i tre133 fall har denna brutits på grund av att förhållandena
har uppnått tillräckligt stor publicitet för att nyttjanderätten skall tillåtas
bestå gentemot en förvärvare av fastigheten.

Det första fallet är det fall då överlåtaren i överlåtelseavtalet gjort ett uttalat
förbehåll för nyttjanderättshavarens rätt. Överlåtaren är på grund av den till
nyttjanderättsavtalet knutna lojalitetsplikten skyldig att göra ett sådant
förbehåll. Görs inte förbehållet är överlåtaren ersättningsskyldig gentemot
nyttjanderättshavaren. Förvärvaren i sin tur, anses ha slutit ett avtal till
förmån för tredje man och blir bunden av detta. Förvärvaren blir inte bara
bunden till de rättigheter och skyldigheter som anges i överlåtelseavtalet
utan till de villkor som anges i upplåtelseavtalet. Innehållet av dessa villkor
faller in under fastighetsförvärvarens undersökningsplikt.134

Att ett liknande avtal kan slutas till förmån även för underlicens till
varumärke torde inte möta några hinder. Överlåtaren är dessutom troligen
skyldig att göra förbehåll för rättigheter till varumärken på samma sätt som
för nyttjanderätter till fastigheter. Denna skyldighet rimmar väl med de
skyldigheter överlåtaren, det vill säga ägaren, har gentemot en licenstagare.
Ägaren till ett varumärke är gentemot licenstagaren skyldig att tillse att
registreringen består och att varumärket inte förlorar i värde. Kravet på
lojalitet mellan avtalsparter torde också kräva att ägaren, under tiden för
licensavtalet, tillser att avtalsprestationen tillkommer motparten på avsett
sätt. Att här kräva att en överlåtare upprätthåller och respekterar en
underlicens får man se som en logisk konsekvens. Om ett förbehåll väl har
gjorts till förmån för underlicensen är förvärvaren bunden av detta avtal till
förmån för underlicenstagaren och underlicensen består. Detta avtal torde
även få en stark sakrättslig effekt då den nye ägaren aldrig har fått full
förfoganderätt över den köpta egendomen. Den del av varumärkesrätten som
faller in under underlicensen har den nye ägaren aldrig haft rådighet över.
Fallet får närmast ses som partsubstitution på borgenärssidan av avtalet.

Det andra fallet är det då förvärvaren blir bunden på grund av sin onda tro.
Kravet på ond tro ställs inte särskilt högt utan det räcker med att förvärvaren
bort inse att ett nyttjanderättsförhållande förelegat. Förvärvaren binds dock

                                                
132 Rodhe, sakrätt, s. 566.
133 I realiteten fyra olika fall. Dock är det fjärde fallet inskrivning i fastighetsboken, detta är
ur detta arbetes perspektiv ointressant då PRVs register uttryckligen ej ger sakrättslig
verkan.
134 Bengtsson, Victorin, s. 361f. Rodhe, sakrätt, s. 568-571.
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troligen inte av andra förhållanden än de som faller in under hans
undersökningsplikt. Den exakta gränsdragningen är dock osäker då någon
praxis ej finns. En åsikt är att även avtalsvillkor som går utöver det normala
och som ej normalt skyddas av lagstiftningen blir bindande för förvärvaren
på grund av hans onda tro. Det har framhållits att regeln om ond tro ej har
någon reell funktion, men det är stor skillnad mellan att bevisa ond tro och
ett avtalat förbehåll. Dessutom föreligger det viss skillnad i omfattningen av
i vilken mån förvärvaren blir bunden.135

Innebörden och konsekvenserna av ondtrosfallet liknar i mångt och mycket
förbehållsfallet. Förvärvaren blir dock istället bunden av den onda tro denne
hade vid förvärvstillfället. Grunden för detta resonemang ligger i att de
förhållanden som är objektivt konstaterbara för tredje man även sakrättsligt,
i enlighet med publicitetsprincipen, binder en ondtroende avtalspart. Här kan
faktiskt varumärkesregistret för en gångs skull ha en viss sakrättslig verkan
om än indirekt. I förarbetena fastslås att en registrering i sig inte har någon
sakrättslig verkan men att en registrering försätter en förvärvare i ond tro
angående de förhållanden som är registrerade, i den mån de korrekta.136

Då underlicenser får tas upp och registreras i varumärkesregistret, såväl av
ägaren, licenstagare som underlicenstagare, torde en registrerad underlicens
stå sig gentemot en förvärvare av varumärket på samma sätt som om rätten
vore förbehållen i överlåtelseavtalet. Även ett kommersiellt nyttjande av ett
varumärke är objektivt konstaterbart för tredje man. Ett kommersiellt
nyttjande försätter vid någon tidpunkt en presumtiv förvärvare i ond tro.
Dock blir det troligen svårt att visa precis när nyttjandet försätter
förvärvaren i ond tro och underlicensen därmed vinner skydd gentemot den
nye ägaren. Att gå så långt som att säga att ibruktagandet i sig skulle utgöra
ett sakrättsligt moment torde i ljuset av avsaknad av praxis och stöd i
doktrin att gå för långt. Underlicenstagaren kommer med andra ord att
hamna i ett svårt bevisläge.

Det tredje fallet är det fall då nyttjanderätten upplåtits genom ett skriftligt
avtal och tillträde har skett innan överlåtelsen. Denna regel anses utgöra ett
traditionssubstitut och ger därmed omedelbart sakrättsligt skydd. Genom
tillträdet är förhållandet objektivt konstaterbart för tredje man och därmed
även för förvärvaren. Kravet på skriftligt avtal ställs för att det skall stå utom
tvivel att det är rätt nyttjanderättshavare som börjat nyttja sin rätt. Tillträdet
måste utgöra ett konkret uttryck för rättsförhållandet varför tillträden i form
av nyckeltradition inte godtas.137 Några paralleller till medelbara
besittningstaganden kan med andra ord inte dras.

                                                
135 Bengtsson, Victorin, s. 362ff. Rodhe, sakrätt, s. 571f.
136 Prop. 1960:167, s. 167.
137 Bengtsson, Victorin, s. 365f. Rodhe, sakrätt, s. 572-575. Det finns skyddsregler som gör
att förvärvaren inom en tremånadersfrist från förvärvet har en begränsad rätt att säga upp
nyttjanderättshavaren—om denne inte är skyddad på annan grund.
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Även om det är så att underlicenser upplåts i stort sett uteslutande upplåts
skriftligt så är det svårt att dra några säkra slutsatser vad gäller ett eventuellt
sakrättsligt skydd för underlicenser till varumärken ur denna modell då det
är svårt att se att ett traditionssubstitut kan ge sakrättsliga effekter för en
egendomstyp som på grund av sin natur inte kan traderas. Att det är svårt att
bedöma när ett nyttjande inleds och när det blir så pass publikt att det i linje
med publicitetsprincipen blir objektivt konstaterbart och därmed binder
förvärvaren har berörts ovan.

Vi kan alltså sluta oss till att ett förbehåll i överlåtelseavtalet
till förmån för underlicensen binder förvärvaren och tryggar
underlicenstagarens rätt och underlicensens fortsatta verkan. Visst skydd kan
vinnas gentemot en ondtroende förvärvare, särskilt om underlicensen är
antecknad i varumärkesregistret. Dock är det svårt att se att det går att dra
några slutsatser om underlicensen fortlevnad i andra fall. Dessvärre får man
LQ�GXELR�troligen falla tillbaka på tillämpning av principen köp bryter lego-
stämma. Tillämpningen av denna princip på avtal med långa löptider och
avtal som slutits tillsvidare och som omfattar egendom som betingar stora
värden känns dock främmande i kommersiella sammanhang.
Förhoppningsvis kommer våra domstolar inte att acceptera att ägare till
varumärken på ett så fritt och obundet sätt tillåts disponera över
underlicenstagarens rätt som tillämpningen av principen köp bryter lego-
stämma skulle kunna innebära.
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��3DQWVlWWQLQJ�DY�YDUXPlUNH

Pantsättning av egendom är troligen vår viktigaste form av kreditsäkerhet
idag. Pantinstitutet finns idag i många former och skepnader, men
grundtanken är densamma, den som lånar ut kapital får en rätt till viss
egendom för att säkra det utlånade kapitalet och för att minska risken för
borgenären.

Bland instituten som bygger på panträtt hittar vi företagshypoteket,
factoring, registerpantsättning med flera. Pant kan givetvis användas som
säkerhet inte bara för penningfordringar utan även för andra prestationer.
Gemensamt för alla typer av pantsättningar är att panthavaren måste vårda
panten och att panthavaren aldrig kan få ut mer ur panten är vad den till
panten häftande prestationen är värd. Ett överskott efter en pantrealisation
skall tillfalla pantsättaren.

Även varumärket kan ha ett betydande ekonomiskt värde och skulle därför
även kunna utgöra underlag för kreditsäkerhet. Själva inarbetningen av ett
varumärke, en av de faktorer som ger det sitt värde, kostar oftast betydande
summor och tid. Då investeringsbehovet finns och egendomen kan vara
mycket värdefull är det inte mer än naturligt att egendomen även kan ligga
till grund för finansiering av investeringar.

Denna uppfattning skall inte tas för given. Tills helt nyligen omfattades alla
typer av näringskännetecken, inklusive varumärket, av ett utmätningsförbud.
Varumärkes- och firmautredningen138 konstaterar att utmätning av
varumärke enligt gällande rätt innan VmL infördes inte tillät utmätning av
någon typ av varukännetecken. Detta rättsläge berodde på att man ansåg att
varukännetecken var så intimt förknippade med den rörelse som de
användes i att överlåtelse inte skulle vara tillåten annat än med rörelsen.139

Trots denna motivering accepterar man principen att varumärket skall vara
fritt överlåtbart som vilken annan lös egendom som helst.140 Utredningens
egna motivering till att inte tillåta utmätning, men väl låter varumärket ingå i
konkurs, var att en påfallande risk för vilseledande skulle finnas efter en
tvångsförsäljning av varumärket.141 Att man inte kunde tillåta att egendom
som var så nära knuten till en skapare skulle kunna frånhändas honom
förklaring kommer troligen närmast från upphovsrätten, där den i många fall
kan är motiverad. Vad gäller varumärken känns den för mig som förlegad.

                                                
138 SOU 1958:10.
139 SOU 1958:10, s. 143.
140 SOU 1958:10, s. 152.
141 SOU 1958:10, s. 154. I propositionen konstateras på två meningar att utmätning av
varumärke inte skall tillåtas. Prop 1960:167, s. 170.
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Utmätningsförbudet för registrerade varumärken har tagits bort. Detta kom
dock inte som en konsekvens av en förändrad uppfattning om varumärkets
natur utan som en åtgärd framtvingad genom utvecklingen inom
gemenskapsrätten. Detta kan ses som något inkonsekvent då varumärket
sedan länge har ingått i konkurs och kunnat överlåtas fritt.

Då utmätningsförbudet nu försvunnit finns det troligen ett ökat intresse för
att använda även varumärket som kreditsäkerhet och därmed som underlag
för pantsättning. Detta är dessvärre inte med nödvändighet en enkel
procedur.

���� 3DQWVlWWQLQJ�HQGDVW�JHQRP�DYWDO

Att pantsättning alltid kräver ett bakomliggande avtal för vars uppfyllande
panten står som säkerhet är en given grundregel. När pantsättaren uppfyllt
den prestation för vilken panten står som säkerhet, vanligen återbetalning av
en penningsumma, återlämnas panten.

I detta avsnitt undersöks om pantsättning av varumärke kan ske på samma
sätt som försäljning av ett varumärke, det vill säga fullbordas sakrättsligt
genom endast ett avtal. Tidigare har utmätningsförbudet för varumärken
komplicerat bilden, ett förbud som något förtog värdet av en eventuell
lyckad pantsättning. Detta förbud försvann för registrerade varumärken i
samband med ändringarna i VmL genom vilka registerpantsättningen
infördes.142

Tidigare har mycket talat mot en möjlighet att kunna pantsätta endast genom
avtal. I ett hovrättsavgörande143 gällande pantsättning av patent uttalade
majoriteten att pantsättning av patent inte var möjlig. Vad gäller
varumärkesrätt så finns, mig veterligen, inget liknande avgörande.
Detta avgörande kritiseras av Karlgren, som tyvärr inte kommer med några
motargument.144 Efter detta är det svårt att hitta någon röd tråd i vår doktrin
om huruvida pantsättning av patent är möjlig. Många förslag till
konstruktion av panträtten och motargument har förekommit.

Varumärkes- och firmautredningen145 uttalade att frivillig pantsättning inte
var möjlig innan varumärkeslagen infördes på grund av utmätningsförbudet.
En eventuell pantsättning skulle endast kunna bli illusorisk då överlåtelse av
varumärke tidigare endast tilläts i samband med rörelsen i vilket det
användes.146 Någon vilja att förändra detta förhållande kan inte ses, trots att

                                                
142 Se VmL 34 § 5 st. som är begränsad i jämförelse med den tidigare lydelsen. Fortfarande
är det så att inarbetade varumärken inte kan utmätas, men de ingår i ägarens konkurs.
Ändringen införd genom Lag (1995:1277) om ändring i varumärkeslagen (1960:644).
143 SvJT  1923 rf s. 54
144 Karlgren, s. 225.
145 SOU 1958:10.
146 SOU 1958:10, s. 144.
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man anammade principen om att varumärket fritt skulle kunna överlåtas
utan samband med rörelse. DepC var än mer kategorisk och uttalade att
pantsättning var omöjlig.147

Immaterialrätternas nära personliga anknytning till skapare och upphovsmän
har varit vanliga argument mot att pantsättning skulle kunna tillåtas.148 I
förarbetena till VmL har det uttalats att pantsättning är utan verkan eftersom
utmätning inte skulle vara tillåten.149 Detta hinder har genom den tidigare
nämnda lagändringen försvunnit, varför många uttalanden i förarbeten och
doktrin ej längre har någon verklig tyngd.

Vid pantsättning av lös sak krävs besittningsövergång, tradition, som
sakrättslig moment, för att pantsättningen skall vara sakrättsligt giltig.
Publicitet genom tradition är här en förutsättning för panträttens sakrättsliga
bestånd. Vad gäller andra typer av egendom räcker det i vissa fall med
denuntiation för att uppfylla publicitetskravet såsom exempelvis för enkla
skuldebrev och bostadsrätter.150

Som vi tidigare har konstaterat är besittning av en immaterialrätt ej möjlig,
inte heller finns det någon tredje man som kan mottaga en denuntiation. Ett
resonemang som förutsätter att pantsättning kräver en publicitetsskapande
handling, utöver det sakrättsliga moment som vanligen krävs, skulle
omintetgöra möjligheterna till pantsättning endast genom avtal.

I utredningen om pant i patent151 argumenterar man emot att avtalet skulle
ges sakrättslig verkan även vid pantsättning. Man anser att det finns en
överhängande risk för illojala transaktioner då panträtten, utan en
publicerande handling, förblir en tyst belastning på patentet. Denna
belastning kan inte konstateras av en utomstående på rent objektiva grunder
varför kravet på publicitet ställs ännu högre. Möjligheten att använda samma
egendom som säkerhet för flera krediter, utan möjlighet för borgenären att
skatta risken i de tysta belastningarna, gör att det finns risk för rättsförluster
med grund i en högst osäker inbördes förmånsrättsordning. Problemen med
bristande publicitet skulle därmed vara större vid pantsättning än vid
överlåtelse. Utredarna anser därför att det skulle framstå som befogat att ha
hårdare sakrättsliga krav vid pantsättning än vid överlåtelse.152 I den
efterföljande propositionen153 uttalade DepC mycket kort och kategoriskt att
pantsättning av patent endast genom avtal inte är möjligt enligt svensk
rätt.154

                                                
147 Prop. 1960:167, s. 170.
148 SOU 1985:10 s. 46.
149 Prop. 1960:167 s. 170.
150 SOU 1985:10 s. 47.
151 SOU 1985:10.
152 SOU 1985:10 s. 51f.
153 Prop. 1987/88:4
154 Prop. 1987/88:4, s. 8.
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Även för Godenhielm framstår det som omöjligt att endast genom avtalet
som sakrättsligt moment skapa en panträtt som är giltig annat än LQWHU
SDUWHV. Enligt honom måste vi kräva en publicitetsskapande åtgärd, ett
sakrättsligt moment utöver avtalet.155 Han har helt pragmatiskt
rekommenderat att man skall överge försöken att åstadkomma en
pantsättning utan i stället använda säkerhetsöverlåtelsen för att använda
immaterialrätter som kreditunderlag.156

Man tvingas troligen att konstatera att det inte finns några utsikter för en
sakrättsligt fullbordad pantsättning av varumärken endast genom blotta
avtalet. Man skulle kunnat tro att den attitydförändring till varumärkets
natur skulle leda till att även pantsättning hade kunnat vinna sakrättsligt
skydd i och med avtalet. Dock får DepCs upprepade konstateranden, särskilt
i propositionen angående pant i patent, tas som intäkt för att det helt enkelt
inte är möjligt.

���� 3DQWVlWWQLQJ�JHQRP�UHJLVWUHULQJ

EU skapade 1993 ett varumärke med räckvidd över hela�EU, ett
gemenskapsvarumärke.157 I samband med detta, och som en direkt följd av
Förordningen,158 förändrades VmL på flera punkter.159 Förändringarna i
VmL gällde inte bara för gemenskapsvarumärket i sig, utan i stora delar
även svenska registrerade varumärken. Den största förändringen var
införandet av regler om pantsättning av registrerade varumärken. Som en
konsekvens av detta togs utmätningsförbudet160 bort för registrerade
varumärken.

Förordningen är direkt tillämplig i Sverige och förutsätter att
gemenskapsvarumärket, förutom att det förmögenhetsrättsligt skall
behandlas som ett nationellt varumärke, skall kunna användas som
kreditsäkerhet och skall ingå i konkurs.161

För att möjliggöra att gemenskapsvarumärket skall kunna användas som
kreditsäkerhet infördes ett pantsättningssystem med uppenbar förebild i det

                                                
155 Godenhielm, NIR 1960 s. 179.
156 Godenhielm, NIR 1986 s. 22. I den finska VmL gick man så lång som att i lag reglera att
pant inte är sakrättsligt giltig innan anteckning skett i registret för panter i varumärken. Så
långt har den svenska lagstiftaren inte vågat gå.
157 Gemenskapsvarumärket infördes genom Rådets Förordning (EG) 40/94 den 20 december
1993 (CELEX: 394R0040).
158 Ju95/2267, s. 18.
159 VmL ändrades genom SFS 1995:1277 efter Prop. 1995/96:26 och Ju95/2267.
160 Utmätningsförbudet fanns förut i VmL 34 § 5 st.
161 Ju95/2267, s. 19f.
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som tidigare införts för patent.162 Detta nya pantsättningssystem skall gälla
alla svenska registrerade varumärken.163

Det system som lagstiftaren har valt för pantsättning av varumärken är
mycket snarlikt det system som tidigare införts för pant i patent. Skälen för
att man inför ett närmast identiskt system är flera. Det första är det rent
rättsligt systematiska, man vill ha så få olika regler som möjligt, allt för att
gällande regelverk skall vara så överblickbara som möjligt.164 Dessutom har
systemet fungerat bra och fått ett gott mottagande av de som använder
systemet.165

Då DepC inte anser att pantsättning av varumärken överhuvud är möjligt
enligt svensk rätt blir systemets främsta uppgift att möjliggöra en
pantsättning på ett sakrättsligt godtagbart sätt. Man vill ha en
publicitetsverkan som är uppenbar och objektivt lätt konstaterbar. Detta
uppnås genom en offentlig registrering.166 För detta finns det två möjliga
modeller, pantbrevsmodellen och registreringsmodellen.

3DQWEUHYVPRGHOOHQ har sina rötter i den hypotekariska panträtt som råder för
pantsättning av fast egendom och för säkerhet i företagshypotek.
Registreringsmyndigheten skulle på varumärkesinnehavarens begäran
utfärda ett pantbrev, en inteckning, som denne sedan skulle tradera vid en
pantsättning. Den stora skillnaden mot övriga hypotekariska panträtter
skulle vara att pantbrev inte utfärdades för visst belopp utan endast för hela
pantobjektet, dvs. hela varumärket. Denna inskränkning motiveras med att
systemet skall vara så enkelt som möjligt.167 Det sakrättsliga momentet
skulle med andra ord bli traditionen av pantbrevet och publiciteten skulle
uppfyllas med både en anteckning om inteckning i ett register och av
traditionen av själva pantbrevet.

5HJLVWUHULQJVPRGHOOHQ är en något enklare modell. Här registreras själva
pantavtalet mellan varumärkesinnehavaren och panthavaren hos
registreringsmyndigheten. Tanken är att man skall efterlikna handpanten så
mycket som möjligt, men ersätta traditionen med en registrering. 168 Denna
konstruktion medför att endast hela varumärket kan pantsättas och att
återpantsättning, men inte andrahandspantsättning, omöjliggörs.169

Lagstiftaren valde registreringsmodellen.170

                                                
162 Prop. 1995/96:26, s. 34.
163 Ju95/2267, s. 31. Med svenska registrerade varumärken menas här alla i riket gällande
registrerade varumärken, dvs. svenska, internationella samt gemenskapsvarumärken,
grundade på en registrering och som åtnjuter rätt till nationell behandling.
164 Ju95/2267, s. 30.
165 Prop. 1995/96:26, s. 33.
166 Prop. 1995/96:26,s. 30. Prop. 1987/88:4, s. 9 och 11. SOU 1985:10, s. 80.
167 SOU 1985:10, s. 81. Prop 1987/88:4, s . 10.
168 Prop. 1995/96:26, s. 26. Prop. 1987/88:4, s. 10f. SOU 1985:10, s. 81f.
169 Prop 1995/96:26, s. 42. Prop. 1987/88:4, s. 28.
170 Prop. 1995/96:26, s. 33. Ju95/2267, s. 30. Prop. 1987/88:4, s. 10. SOU 1985:4, s. 83f.
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Det sakrättsliga momentet är registreringen av pantavtalet.171 Det som
registreras är avtalet om pantsättning och inte pantsättningen i sig. En
sakrättsligt giltig pantsättning uppkommer då registreringen gjorts och
kungjorts. Sakrättslig verkan ges från och med dagen för ansökan om
registrering.172 Detta ger även att ett de facto formkrav införs då registrering
endast kan ske för skriftliga avtal.173 En registrering medför inte automatiskt
att pantsättningen är giltig. PRV prövar inte om pantavtalet är giltigt i sig,
eller ens om annan grund för att godkänna pantsättningen saknas. De prövar
endast om förutsättningarna för registrering är uppfyllda, och utfärdar i så
fall en registrering. En eventuell prövning av pantens giltighet lämnas till
parterna och domstolarna för avgörande.174

Endast varumärkesinnehavare och tilltänkt panthavare kan begära
registrering. Legitimationsfrågan är något mer komplicerad för varumärken
och andra immaterialrätter än för exempelvis lösöre, där besittningen
legitimerar.175 Visserligen innehåller PRVs register uppgifter om ägare, men
eftersom registrering inte är obligatorisk kan uppgifterna i registret endast
ges presumtionsverkan och kan därmed ej vara legitimationsgrundande.
Registrering av ägare sker i PRVs register endast efter en uttrycklig begäran
av den nye ägaren. Panthavaren får helt enkelt själv undersöka om
pantsättaren verkligen är rättmätig ägare till det varumärke han vill
pantsätta. I förarbetena åläggs panthavaren en sådan undersökningsplikt.176

PRVs praxis är att kräva att sökanden kan uppvisa en obruten
överlåtelsekedja från den ursprungliga registreringen till nuvarande ägare.
Denna praxis skall också tillämpas vid pantsättning.177

Då legitimation kan bli ett problem för en panthavare uppkommer frågan om
hur lagstiftaren ser på dubbeldispositioner som skulle kunna vara grund för
godtrosförvärv. Grundregeln för immaterialrätterna och därmed även för
varumärken är ju att godtrosförvärv inte är möjliga. Detta förhållande
konstateras också mycket kort av DepC i propositionen.178 Utan uttryckliga
lagregler är extinktiva förvärv inte möjliga. Regler om godtrosförvärv av
lösa saker i allmänhet finns, men någon motsvarande regel för
immaterialrätter finns inte. Detta tillsammans med att det inte finns något
förhållande att grunda någon godtrosförvärvsrätt på, såsom besittning, gör
att godtrosförvärv inte godtas för immaterialrätter. Då panthavarens rätt ej
kan gå utöver ägarens rätt, i enlighet med grundläggande panträttsliga
principer, kan det inte vara motiverat att godkänna godtrosförvärv av

                                                
171 Prop. 1995/96, s. 33 och 41.
172 Prop. 1995/96:26, s. 46.
173 Prop. 1995/96:26, s. 41f.
174 Prop. 1995/96:26, s. 44.
175 SOU 19858:10, s. 85.
176 Prop. 1995/96:26, s. 34f. Prop. 1987/88:4, s. 14ff. SOU 1985:10, s. 88f.
177 SOU 1985:10, s. 92f.
178 Se ovan avsnittet om godtrosförvärv s. 18. Prop. 1995/96:26, s. 34.
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panträtt i en egendom som inte i sig kan godtrosförvärvas. Någon regel för
godtrosförvärv infördes därför inte.179

Om man tillåter sakrättsligt giltiga pantsättningar uppkommer en konflikt
gentemot sakrättsligt giltiga licensupplåtelser. Det sakrättsliga skydd som
uppkommer vid pantsättningen skyddar panthavaren mot senare
dispositioner från pantsättarens sida, men inte mot dispositioner som skett
före pantsättningen. Detta är helt i linje med prioritetsprincipen, tidigare
disposition har företräde framför senare. Att denna princip gäller mellan
konkurrerande licensupplåtelser på samma sätt som mellan konkurrerande
pantupplåtelser är givet. Prioritet ges alltså till den av de två oförenliga
licenserna som har tidigast rättsgrund.180 Men vilket blir förhållandet mellan
pant och licens?

Som vi konstaterat ovan181 konkurrerar två grundläggande sakrättsliga
principer vid avgörandet av om en licens står sig mot ägarens senare
dispositioner. Å ena sidan principen att köp bryter legostämma som ger
resultatet att licenser inte är skyddade mot upplåtarens eventuella
överlåtelser, å andra sidan prioritetsprincipen som ger att en tidigare licens
står sig mot en senare eventuell överlåtelse eller dubbelupplåtelse av
licensrätten. Ingen av principerna hade innan lagstiftningen total dominans i
doktrin utan det rådde delade meningar, även om viss övervikt till förmån
för prioritetsprincipen fanns. Detta har lagstiftaren tagit fasta på när
pantreglerna införts.182 Någon genomgripande reglering av det sakrättsliga
skyddet generellt för varumärken har inte införts, endast en reglering av det
sakrättsliga förhållandet mellan licenser och pantupplåtelser.

Regleringen innebär att licensers och pantupplåtelsers sakrättsliga ställning
och därmed interna förmånsrättsordning avgörs av prioritetsprincipen. En
tidigare upplåtelser åtnjuter skydd mot en senare oavsett om det gäller
licenser eller panter.183 Av dessa regler kan vi sluta oss till att
licensupplåtelser nu anses stå sig mot en ägares senare dispositioner,
inklusive överlåtelse. Detta då en licensen är skyddad mot senare
pantsättning som i sin tur står sig mot en överlåtelse.

���� 3DQWVlWWQLQJ�JHQRP�I|UHWDJVK\SRWHN

Företagshypotek enligt företagshypotekslagen184 omfattar all
näringsidkarens lösa egendom i den mån den tillhör den intecknade
verksamheten.185 Denna egendom växlar med tiden varför den

                                                
179 SOU 1985:10, s. 91. Prop. 1987/88:4, s. 15.
180 Prop. 1987/88:4, s. 18f. SOU 1985:10, s. 94.
181 Se avsnittet angående licensens bestånd efter överlåtelse, s. 27.
182 Prop. 1995/96:26, s. 45f. Prop. 1987/88:4, s. 19.
183 Prop. 1995/96:26, s. 45f. Prop. 1987/88:4, s. 19.
184 Lag (1984:649) om företagshypotek. Nedan: FhpL.
185 SOU 1985:10, s. 100. Walin, om företagshypotek, s. 65.
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hypotekariska panträtten som företagshypoteket utgör är inte är bestämd till
viss egendom utan intill visst belopp i den egendom som finns vid det
tillfälle då panthavaren utövar sin rätt att få betalning ur den intecknade
egendomen.186 Vad som är näringsidkarens lösa egendom avgörs i enlighet
med vanliga sakrättsliga grundsatser.187 Från denna huvudregel görs vissa
undantag för bland annat aktier och bankmedel, men dessa undantag
omfattar inte varumärken.188 Var egendomen finns, eller under vilka
omständigheter den innehas är utan betydelse.189 Rent juridiskt ingår med
andra ord egendom som finns i utlandet. Att denna blir svår att komma åt
och till sist realisera för borgenärerna är en annan fråga.

Rättigheter till gods och rätt till egendom som inte är sakrättsligt skyddade
ingår i företagshypotek, och då även rätt till gods som sålts med
äganderättsförbehåll, enligt Walin. Gränsen för företagshypotekets underlag
skulle med andra ord avgöras av huruvida rätten eller egendomen ingår i
verksamheten eller ej.190 Dock måste man respektera de inskränkningar som
finns i rätten eller egendomen. Håstad, däremot, hävdar att egendom köpt
med äganderättsförbehåll inte ingår i underlaget, men att rätten till överskott
vid avräkning efter återtagande gör det.191 Resultatet blir detsamma oavsett
om man använder Håstads eller Walins resonemang. Den bärande tanken är
att all rätt till egendom som näringsidkaren har rätt till ingår i underlaget för
företagshypoteket.

Då immaterialrätter enligt svensk rätt är att betrakta som lös egendom som
är underkastade samma regler om äganderätt som annan egendom kan vi
med stor säkerhet sluta oss till att även en rätt till ett varumärke ingår i
företagshypoteksunderlaget. Denna slutsats stärks av att Walin anser att
immaterialrätter, i den mån de kan utmätas och ingå i konkurs, bör ingå i
företagshypoteket.192 Slutsatsen stämmer också med intentionen i lagen att
all lös egendom som inte är undantagen skall ingår i hypoteksunderlaget193

samt med de slutsatser som drogs angående patent inför införandet av
registerpanträtten i patent.194

Visserligen finns ett stadgande som kan leda till förvirring vad gäller
registerpanten i patent och varumärken. Ett av undantagen från den egendom
som skall ingå i företagshypoteket gäller egendom som utgör underlag för

                                                
186 Håstad, sakrätt, s. 356.
187 Walin, om företagshypotek, s. 65.
188 SOU 1985:10, s. 65. Utredning gäller patent, men har på ett flertal ställen uttalat att
detsamma gäller för immaterialrätter i stort och för varumärken i synnerhet. Se bl.a. s. 40.
189 Walin, om företagshypotek, s. 66.
190 Walin, om företagshypotek, s. 65f. Se även NJA 1952 s. 195.
191 Håstad, sakrätt, s. 356.
192 Walin, om företagshypotek, s. 70. Notera att detta skrevs innan utmätningsförbudet togs
bort.
193 Håstad, sakrätt, s. 357.
194 Prop. 1987/88:4, s. 20f. SOU 1985:10, s. 100f och 104. Frågeställningen berörs inte i
Ju95/2267 eller Prop. 1995/96:26.
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panträtt på grund av inteckning.195 Denna regel är utformad så att den träffar
först och främst skepp och luftfartyg, men inte patent och varumärken.
Panträtten i patent och varumärke grundas ju inte på inteckningen utan i ett
avtal som sedan registrerats.

Den tidigare nämnda lagändringen genom vilken registerpantsättningen
infördes avskaffade även utmätningsförbudet för registrerade
immaterialrätter och förutsatte att de i fortsättningen ingår i konkurs enligt
det generella stadgandet i KonkL 3:3§. Det registrerade varumärket ingår
därmed tveklöst i underlaget för företagshypoteket. Då även rätt till
egendom ingår i företagshypoteksunderlaget kommer ett eventuellt
överhypotek i ett pantsatt varumärke att omfattas av ett företagshypotek.

Samma resonemang kan föras om licenser till varumärken. Dessa är ju de
facto en rätt till en viss egendom. Denna rätt till en definierad egendom
torde ingå i enlighet med Walins resonemang om att rättighet till egendom
skall omfattas av företagshypotek. Här kan man dock komma med
motargumentet att ett licensavtal inte är att se som egendom och att det på
grund av detta inte skall omfattas av ett företagshypotek. Denna
argumentation ter sig för mig som en undanflykt från de verkliga
förhållandena. En licens är att se som en upplåtelse av en rätt till viss
individualiserad egendom. Det är på detta sätt som licensen ses i hela det
sakrättsliga systemet. Att här göra ett undantag skulle vara inkonsekvent.

Dock är huvudregeln i VmL att licenser inte får överlåtas och därmed inte är
utmätningsbara.196 Denna typ av nyttjanderätt med inskränkt rätt till
överlåtelse kan jämföras med en hyresrätt till affärslokal. Har hyresrätten
upplåtits med rätt till överlåtelse är den utmätningsbar och ingår därmed i
konkurs.197 Den omfattas därmed av företagshypoteksunderlaget. Om
överlåtelse inte är tillåten enligt villkoren för upplåtelsen och det inte går att
få en överlåtelse godkänd av hyresnämnden faller nyttjanderätten till
affärslokalen utanför företagshypoteksunderlaget.198 Om man tillämpar detta
resonemang på varumärkeslicensen skulle den inte ingå i
nyttjanderättshavarens företagshypotek om inte licensgivaren, upplåtaren,
tillåtit överlåtelse av licensen redan i upplåtelseavtalet.

När en registerpantsättning av ett patent har fullbordats skall denna
jämställas med en handpantsättning. Det är då uppenbart att den pantsatta
egendomen inte längre omfattas av företagshypoteket. Den förmånsrätt som
följer med en handpanträtt har företräde framför den förmånsrätt som följer
av företagshypotek enligt förmånsrättslagen 9§.199 Denna ordning gäller
även för registerpant i varumärke.200

                                                
195 FhpL 2:1§ 2st 3p.
196 VmL 34§. UB 5:5§
197 UB 5:5§. KonkL 3:3§.
198 Håstad, sakrätt, s. 636f efter HDs resonemang i NJA 1986 s. 68.
199 Förmånsrättslag (1970:979). Nedan: FRL.
200 Prop. 1987/88:4, s. 20. Ej kommenterat i Ju95/2267 eller Prop. 1995/96:26.
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Det finns i sig inget hinder för att en pantsatt tillgång pantsätts ännu en gång
till förmån för en annan intressent. Återpantsättning och andrapantsättning
är välkända och använda institut. Att en tillgång som pantsatts av
näringsidkaren hindrar inte att den även ingår i företagshypoteket.
Panthavaren åtnjuter förmånsrätt enligt FRL 4§ och innehavaren av
företagshypoteket enligt FRL 6§. Inte heller här spelar det någon roll vem
som innehar egendomen, det centrala är näringsidkarens rätt till egendomen.
Det är denna rätt som faller in under företagshypoteket.201 Inte heller detta
kan ses som ett hinder för att varumärken skall kunna ingå i
företagshypoteksunderlaget, inte ens efter en registerpantsättning.202 Det
eventuella överhypoteket i pantsättningen omfattas av
företagshypoteksunderlaget efter en eventuell realisation av det pantsatta
varumärket. En konsekvens av resonemangen ovan ger oss att vid
licensupplåtelser omfattas äganderätten till varumärket av upplåtarens
företagshypotek och licensrätten av nyttjanderättshavarens företagshypotek.

���� 6lNHUKHWV|YHUOnWHOVH�DY�YDUXPlUNH

De problem med att använda varumärket som kreditunderlag genom
pantsättning som fanns innan registerpanten infördes löstes oftast genom att
varumärket säkerhetsöverläts i stället för att pantsättas. Grunden för detta är,
som tidigare konstaterats, att en panträtt kräver ett publikt sakrättsligt
moment medan överlåtelsen är sakrättsligt fullbordad i och med avtalet.

I litteraturen kretsar resonemangen om immaterialrättsliga
säkerhetsöverlåtelser och panträtter runt två domar från HD angående
byggnader på ofri grund. Dessa domar anses ha verkningar även på de
egendomstyper i övrigt där avtalet grundar sakrättsligt skydd vid överlåtelse
såsom överlåtelse av del i lös sak och immaterialrätter.203 Karlgren har
skrivit, om att fallen äger tillämpning på de andra områden där inget
moment utöver avtalet krävs för sakrättsligt skydd, ´HQ�DQDORJ
UlWWVWLOOlPSQLQJ�OlUHU��RP�GHW�VNDOO�EOL�QnJRQ�I|OMGULNWLJKHW�L�UlWWV\VWHPHW��WH
VLJ�RIUnQNRPOLJ�´�204

Det ekonomiska syftet med en säkerhetsöverlåtelse är att åstadkomma en
pantsättning. Målet är med andra ord att borgenären – köparen - gentemot
tredje man skall vara ägare, medan ett sådant äganderättssyfte naturligtvis
inte finns vid pantsättning. Kontrahenternas vilja vid säkerhetsöverlåtelse
skulle alltså sakrättsligt avse äganderättens, inte panträttens rättsverkningar.

                                                
201 Walin, om företagshypotek, s. 76f.
202 Walin för ett liknande resonemang angående registrering av båtbyggnadsförskott enligt
särskild lag (Lag (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott). Registreringen
medför förmånsrätt enligt FRL 4§. Detta hindrar inte att båten som sådan ingår i
företagshypoteket. Walin, om företagshypotek, s. 77.
203 SOU 1985:10, s. 54. Helander, s. 606.
204 Karlgren, s. 211 och 225.
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Endast internt, gentemot medkontrahenten personligen, skall gäldenären
uppnå och åtnjuta de befogenheter, som tillkommer en pantsättare. Säljare
och köpare, eller rättare, pantsättare och panthavare, är införstådda med att
säljaren – gäldenären - har en återlösningsrätt och att köparen – borgenären -
skall vara redovisningsskyldig angående den sålda egendomen och att dessa
rättigheter och skyldigheter inte skall tillkomma tredje man.205

Karlgren hävdar att säkerhetsöverlåtelsen är att se som ett pantavtal,
praktiskt, såväl som juridiskt. Säkerhetsöverlåtelsen utgör ett ”I|UWlFNW�
GLVVLPLOHUDW” pantavtal.206 Walin däremot, hävdar att pantsättning och
säkerhetsöverlåtelse är två vitt skilda rättsinstitut och pekar på att
säkerhetsöverlåtaren är förhindrad att sälja egendomen så länge som skulden
ej är betald och att säkerhetsöverlåtaren utan uttryckligt stöd i
överlåtelseavtalet ej har rätt till ett eventuellt överhypotek i den pantsatta
egendomen.207

Vilka likheter, rent juridiskt, finns det då mellan en överlåtelse av en
byggnad på ofri grund och en överlåtelse av ett varumärke? En överlåtelse
av en byggnad på ofri grund är sakrättsligt giltig genom avtalet. Detta kan
ses som olyckligt då det inte ger någon publicitetsverkan gentemot tredje
man, men något traditionskrav uppställs inte. LkL är inte tillämpbar då
byggnad på ofri grund väl är lös egendom men inte lösöre. Det sakrättsliga
skyddet gentemot säljarens borgenärer uppkommer genom avtalet. Dock är
den av två presumtiva förvärvare med senare rättsgrund inte skyddad mot
säljarens eventuella dubbeldisposition, någon grund för godtrosförvärv finns
inte.208 Dessa fyra förhållanden gäller på samma sätt för varumärken. Det är
därmed befogat att anse att avgörandena gällande byggnad på ofri grund
även äger tillämpning på säkerhetsöverlåtelse av varumärken.

Karlgren209 anser att säkerhetsöverlåtelsen är lösningen på hela
problematiken kring pantsättning av immaterialrätter. En
säkerhetsöverlåtelse av patent ser han som en mycket praktisk transaktion.

Att säkerhetsöverlåtelse av byggnad på ofri grund är möjlig fastslogs i NJA
1952 s. 407. Det ställs samma krav på säkerhetsöverlåtelsen som på en
omsättningsöverlåtelse och ges dessutom samma verkan. Själva
traditionskravet förkastas uttryckligen av HD. Säkerhetsförvärvaren får en
sakrättsligt skyddad rätt och åtnjuter därmed bättre rätt till egendomen än
senare förvärvare. HD fastställde med andra ord att avtalet är det sakrättsliga
momentet och att det är prioritetsprincipen som gäller mellan olika icke
förenliga förvärv och dispositioner. Enligt Karlgren210 är domen skriven så

                                                
205 Karlgren, s. 17.
206 Karlgren, s. 16. Min kursivering.
207 Walin, panträtt, s. 36.
208 Karlgren, s. 175f. Håstad, sakrätt, s. 249f.
209 Karlgren, s. 225.
210 Karlgren, s. 194.
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att man inte kan dra några slutsatser om vad som gäller för pantsättning av
samma egendom.

Ett par år senare kommer HDs ställningstagande angående pantsättning av
byggnad på ofri grund, plenimålet NJA 1954 s. 455. Omständigheterna i
målet är snarlika de i 1952-års mål. Den verkliga skillnaden är att
transaktionen här kallats vid sitt riktiga namn, pantsättning och inte som i
det tidigare målet, överlåtelse. På grund av detta krävde HD att egendomen
skulle traderas för att en sakrättsligt giltig pantsättning skulle ha kommit till
stånd. Motparten, från vilken käranden sökte utfå egendomen, hade däremot
köpt egendomen i en säkerhetsöverlåtelse, vilken därmed stod sig gentemot
såväl den tidigare pantsättningen, som en senare dubbeldisposition.
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Frågeställningen är inte lika aktuell i dag som den var för bara några år
sedan. Det betyder dock inte att den inte är betydelselös, tvärtom. Den länge
förhärskande uppfattningen var ju att varumärket var intimt förknippad med
rörelsen som det ingick i. På grund av detta så fanns det ett
utmätningsförbud för varumärken. Därmed ingick inte varumärken i
konkurs enligt Konkurslagens211 huvudregel 3:3§. Ett särskilt stadgande om
att varumärke kunde ingå i konkurs fanns däremot i VmL 34§. Exakt vad
detta innebar var i praktiken svårt att veta och någon uttömmande praxis
fanns inte.

Denna gamla uppfattning är nu i stora delar övergiven. Utmätningsförbudet
för registrerade varumärken har tagits bort och det särskilda
konkursstadgandet har förändrats till att endast omfatta andra
varukännetecken än registrerade varumärken och varumärkesansökningar.212

Det registrerade varumärket ingår därmed i konkursboet i enlighet med
huvudregeln i KonkL 3:3§. Något ytterligare förtydligande ansåg varken
Justitiedepartementet eller DepC var nödvändig i den nuvarande lydelsen av
VmL.213

Till konkursboet räknas som huvudregel all egendom ”som är sådan att den
kan utmätas”.214 Denna formulering innebär, på grund av bland annat
Utsökningsbalken215 5:5§, att den egendom som skall ingå i konkurs inte får
vara behäftad med något sakrättsligt verksamt överlåtelsehinder.216 Vid
konkurs hos varumärkesägaren torde detta innebära att varumärket i sig
ingår i konkursboet, dock med begränsning för de rättigheter som tidigare
upplåtits och vunnit sakrättsligt skydd. Registrerade varumärken behandlas
därmed numer som vilken annan egendom som helst i ägarens konkurs.

På grund av bland annat ovan nämnda UB 5:5§ så kommer licensrätter till
registrerade varumärken, som upplåtits innan fristdagen, därmed att bestå i
sig, trots ägarens konkurs. Det sakrättsliga skyddet innebär vid konkurs att
konkursboet är skyldigt att respektera det immaterialrättsliga avtalet i sin
helhet då detta i sig konstituerar ett sakrättsligt moment. Detta innebär i sin
tur att konkursboet är skyldigt att respektera avtalets innebörd, det vill säga

                                                
211 Konkurslag (1987:672), nedan förkortad KonkL. KonkL 3:3§ ”Till ett konkursbo räknas,
i den mån inte något annat följer av 2§, all egendom som tillhörde gäldenären när
konkursbeslutet meddelades eller tillfaller honom under konkursen och som är sådan att den
kan utmätas…”
212 Se VmL 34§. Ju95/2267, s. 31. Prop. 1995/96:26, s. 33f.
213 Ju95/2267, s. 30f. Prop. 1995/96:26, s. 33f.
214 KonkL 3:3§.
215 Utsökningsbalk (1981:744), nedan förkortad UB.
216 Möller, Mikael i Insolvensrättsligt forum 1997, s. 15.



45

låta förvärvaren eller licenstagarens utnyttja sin ensamrätt i enlighet med
avtalet och under de förutsättningar som avtalet föreskriver.217

När det gäller licenstagares konkurs så blir situationen något annorlunda.
Licensen utgör i sig ingen egendom, utan en rätt till viss egendom. Denna
rätt blir sakrättsligt skyddad i och med avtalet, eller eventuellt
denuntiationen för underlicenser.218 Någon uttrycklig lagregel som ger boet
en oinskränkt rätt att forstätta att utnyttja licensen finns inte men vissa
paralleller skulle kunna dras från reglerna om köp och lokalhyra.219 Dock så
ger dessa regler att säkerhet ofta måste ställas för att den solventa motparten
skall kunna fås att prestera till konkursboet, ofta med grund i stoppnings-
och hävningsrätten i KöpL. Utan dessa ytterliggare prestationer enligt
avtalet, som kan inkludera allt från leveranser av delar och essenser till
know-how, kan dock rätten till varumärket vara värdelös och en fortsatt
verksamhet för boet omöjlig. Huvudregeln är ju fortfarande att man inte kan
tvinga någon att prestera till ett konkursbo.220

Lösningen för konkursboet blir, om förvaltaren vill driva verksamheten
vidare, att inträda i avtalet med massaansvar. Det har diskuterats i vilken
mån boet måste inträda för att kunna kräva fullgörelse av motparten.
Doktrinen har gett uttryck för att det partiella inträdet i vissa fall är möjligt
för boet, men dock inte om sakrättsligt giltig hävningsrätt finns.
Resonemanget kommer av att åsikten om att motparten inte får sämre rätt
enligt avtalet gentemot  boet än vad denne hade mot konkursgäldenären vid
konkursutbrottet. De eventuella hävningsgrunder som fanns vid
konkursutbrottet finns därmed kvar och kan hävdas även gentemot boet.221

De som i doktrin förespråkat denna lösning om huruvida partiellt inträde är
möjligt har troligen fått rätt. HD222 anser att en hävningsgrund som
uppkommit före konkursen inte förfaller endast av den anledningen att den
inte utnyttjats för konkursutbrottet. Dock kan boet prestera alla utestående
förfallna belopp och därmed förhindra hävning om det samtidigt ikläder sig
ett massaansvar för avtalet fortsatta fullgörelse.223 Boet har alltså rätt till ett
fullständigt inträde.

Vill boet inträda med massaansvar måste boet prestera bristen eller ställa
säkerhet för de prestationer som krävas för att bristen som ger rätt till
hävning. Boet tvingas med andra ord att välja mellan att låta motparten häva
avtalet eller att inträda med massaansvar fullt ut i avtalet. Motparten kan
alltså tvinga boet att fullgöra ett licensavtal fullt ut eller häva avtalet på

                                                
217 Möller, Mikael i Insolvensrättsligt forum 1997, s. 29f.
218 Se avsnittet 6 ovan.
219 KöpL 63 § och JB 12:31 §. Möller, Mikael i Insolvensrättsligt forum 1997, s. 32f.
220 Möller, Mikael i Insolvensrättsligt forum 1990, s. 169ff. Prop. 1988/89:76, s. 182.
221 Möller, Mikael i Insolvensrättsligt forum 1990, s. 174f. Möller, Konkurs och kontrakt, s.
627ff.
222 NJA 1989 s. 206.
223 Håstad, sakrätt, s. 410f.
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grund av ett anteciperat avtalsbrott och därmed separera varumärkesrätten
från boet.224

En alternativ utväg finns dock för konkursboet. Då ett fortsatt nyttjande,
eller underlåten uppsägning av ett tillsvidareavtal, i sig inte leder till
massaansvar för konkursboet kan boet utnyttja immaterialrätten så länge
motparten inte häver avtalet gentemot boet.225 Skulle boet eller motparten,
säga upp avtalet har det dessutom rätt att under hela uppsägningstiden
utnyttja rätten utan att massaansvar uppkommer. Skulle boet däremot, med
ägaren goda minne, utnyttja rätten efter en uppsägning eller en hävning,
kommer detta mycket snart leda till att ett konkludent avtal uppkommit
mellan ägaren och konkursboet. Detta sker givetvis då med massaansvar för
konkursboet då avtalet slutits efter konkursutbrottet.226

Skulle licenstagaren befinna sig under rekonstruktion blir situationen
annorlunda. I lagen om företagsrekonstruktion227 har man reglerat
inträdesrätten för rekonstruktionsföretaget. Från början var det tänkt att
denna inträdesrätt endast skulle gälla gentemot leverantörer i
monopolställning och för leveranser som var av livsavgörande betydelse för
företaget såsom el, vatten och dylikt. Dock kom man i förarbetena fram till
att en företagsrekonstruktion förutsatte att gäldenären,
rekonstruktionsföretaget, skulle kunna göra partiellt inträde i samtliga
avtalsförhållanden. Efter detta ställningstagande infördes FRekL 2:20§ som
ger rekonstruktionsbolaget en mycket långtgående rätt att inträda i alla avtal
som förutsätter betalningsförpliktelser och även DQQDQ�SUHVWDWLRQ. Regeln är
utformad som ett förbud för motparten att häva avtalet på grund av grunder
som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion. Motparten får i
vissa fall kräva säkerhet för fullgörelse, men endast för prestationer som i
tiden infaller efter rekonstruktionens början. Resterande krav från motparten
kommer att omfattas av det ackord som utgör ett av leden i en
företagsrekonstruktion.228 Någon motsvarande regel har ännu inte införts i
KonkL.

Att konkursboet eller rekonstruktionsföretaget fått inträda i ett avtal betyder
inte med automatik att dessa kan överlåta rätten vidare. Detta skulle kunna
leda till att konkursboet fick en större rätt än konkursgäldenären hade, något
som inte normalt godtas. Att rätten kan överlåtas som en del av rörelsen som
helhet är däremot oftast tillåtet.229

I många typer av kommersiella kontrakt förekommer klausuler som säger att
parternas framtida konkursbon ej skall få inträda i avtalet. Dessa klausuler

                                                
224 Möller, Mikael i Insolvensrättsligt forum 1990, s. 174f. Möller, Konkurs och kontrakt, s.
627ff.
225 Möller, Mikael i Insolvensrättsligt forum 1990, s. 177.
226 Möller, Mikael i Insolvensrättsligt forum 1990, s. 178f.
227 Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion. Nedan förkortad FRekL.
228 Håstad, sakrätt, s. 411. SOU 1992:113, s. 316f. Prop. 1996/96, s. 85ff.
229 Håstad, sakrätt, s. 407.
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ger dessutom parterna ovillkorlig hävningsrätt gentemot den andre parten
vid dennes konkurs och eventuellt även andra typer av insolvenssituationer.
Dessa typer av klausuler anses inte kunna beröva ett konkursbo möjligheten
att inträda i avtalet, detta då det inte är möjligt att sluta avtal med negativ
verkan för tredje man, i detta fall boet. I praktiken blir konkursboets inträde
tvingande för motparten, trots avtalets lydelse. Skulle klausulen användas
mot den insolventa motparten innan konkursen blir läget troligen ett
annat.230 Återtagande- och äganderättsförbehåll är också vanliga. Dessa ger
som huvudregel säljaren ett sakrättsligt skydd mot motpartens konkurs.
Skulle förbehållet endast göras mot ett framtida konkursbo är det dock svårt
att se att det skulle få någon sakrättslig verkan och därmed så kan boet ej
tvingas återlämna tillgången till säljaren. 231

Från dessa typer av förbehåll är steget inte långt till överlåtelseförbudet.
Sådana förbud i onerösa avtalsförhållanden anses inte verksamma mot
borgenärerna om förbudet ställs upp i förvärvarens intresse.232

Överlåtelseförbudet måste, för att vara verksamt, gagna överlåtarens
intressen. Det kan exempelvis handla om att skydda överlåtarens goodwill
genom att förhindra möjligheten till att ett varumärke skall hamna i
händerna på en konkurrent.

Att de ovan nämnda klausulerna inte anses ha verkan mot konkursboet och i
förlängningen inte mot borgenärerna, motiveras med att det inte går att sluta
avtal till nackdel för tredje man, men motiveras även med att en enskild
borgenär inte med avtalet som verktyg, skall kunna tillskansa sig en i
praktiken bättre förmånsrätt än övriga borgenärer. En sådan avtalsklausul
innebär inte heller någon uppoffring för någon av avtalsparterna men skulle,
om de fick genomslag, bli mycket betungande för ett framtida konkursbo.233

I princip kan man inte acceptera att borgenärskollektivet hamnar i ett sämre
läge än gäldenären själv hade vid konkursutbrottet.234 Klausulerna skulle av
dessa skäl troligen kunna angripas med stor framgång med hjälp av AvtL
36§.

Från dessa klausuler får man skilja den situation där lag ställer upp hinder
för överlåtelse. VmL 34§ 4 st innehåller en dispositiv regel som säger att
vidareöverlåtelse, och därmed upplåtelse i andra hand, endast är tillåten med
samtycke från egendomens ägare.235 Denna regel binder såväl förvärvaren
som dennes konkursbo.236 Detta är logiskt. Konkursboet, gäldenären och
borgenärskollektivet får stå ut med samma begränsning och inte som i
klausulerna ovan, helt skilda begränsningar, om ens någon för
konkursgäldenärens motpart.

                                                
230 Möller, Mikael i Insolvensrättsligt forum 1990, s. 181.
231 Möller, Mikael i Insolvensrättsligt forum 1990, s. 182.
232 Möller, Mikael i Insolvensrättsligt forum 1990, s. 182.
233 Möller, Mikael i Insolvensrättsligt forum 1990, s. 209.
234 Möller, Mikael i Insolvensrättsligt forum 1990, s. 210.
235 Bernitz, m.fl., s. 162.
236 Möller, Mikael i Insolvensrättsligt forum 1997, s. 21.
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