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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande uppsats är att redogöra för vilka 
förfogandemöjligheter ett konkursbo har i förhållande till patentlicensavtal 
vid såväl patentlicensgivares som patentlicenstagares konkurs enligt 
gällande svensk rätt. Med tanke på att det enligt svensk rätt är synnerligen 
oklart vad som gäller, har jag valt att undersöka hur man enligt amerikansk 
rätt har reglerat patentlicensavtal i konkurser. Detta i hopp om att finna 
inspiration till eventuella regleringsmöjligheter som skulle kunna användas 
även i det svenska rättssystemet. 
 
Uppsatsen inleds med att rättsläget enligt de båda rättssystemen redogörs 
för. Efter redogörelsen identifieras några av de brister som gör sig gällande 
enligt svensk rätt. I det följande avsnittet utreds huruvida de amerikanska 
lösningsmodellerna kan avhjälpa de brister som i motsvarande situationer 
påvisats i det svenska rättssystemet. 
 
I uppsatsen behandlas såväl ett konkursbos inträdesrätt i gäldenärens 
avtalsförhållande som dess rätt att häva redan ingångna avtal. Vid 
patentlicensgivares konkurs redogörs dessutom för konkursboets 
möjligheter att överlåta ett patent till tredje man trots att det är belastat med 
en licensrätt. Vid patentlicenstagares konkurs är det istället boets överlåtelse 
av licensrätten som är föremål för utredning samt vilken betydelse 
licensrätters sakrättsliga skydd har för såväl inträdes- och hävningsfrågan 
som överlåtelsemöjligheten. Överhuvudtaget diskuteras frågan om regler 
om konkursbons inträdes rätt är tvingande eller parterna inbördes kan avtala 
om rättsföljderna vid ena partens konkurs. 
 
Föreliggande uppsats visar att det enligt svensk rätt i princip råder total 
avsaknad av såväl lagstiftning som klargörande rättspraxis avseende 
konsekvenserna av att en patentlicensgivare eller patentlicenstagare försätts 
i konkurs. Rättsläget i USA är i många hänseenden klarare eftersom många 
av de i svensk rätt oreglerade områdena fått sina lösningar, antingen direkt 
genom lagstiftning eller via ett stort antal domstolsavgöranden. 
 
I uppsatsen visas dock att de amerikanska lösningarna måste läsas med viss 
försiktighet. Det amerikanska insolvensförfarandet är i många avseenden 
skilt från det svensk konkursförfarandet och innebörden och omfattningen 
av patentlicensupplåtelser är i viss mån olika i Sverige och USA.  
 
Avslutningsvis konstateras att rättsläget i Sverige måste klarläggas och att 
inspiration i vissa fall kan hämtas från USA. En ren överföring av de 
amerikanska lösningsmodellerna på svenska förhållanden är dock varken 
möjlig eller önskvärd med tanke på de skillnader som de båda rättssystemen 
uppvisar. 

 1



Förkortningar 
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INFOLAW  Information Law 
JB  Jordabalken (1970:994) 
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1 Inledning 

1.1 Presentation av ämnet 

Förekomsten och betydelsen av immateriella rättigheter ökar kraftigt i vår 
ständigt förändrande ekonomi. Immateriella grundrättigheter såsom patent, 
varumärken och upphovsrätter utgör kärnan i ett stort antal företag världen 
över. Upphovsmännen till dessa och många andra immateriella 
grundrättigheter, söker ständigt nya sätt att exploatera sina unika skapelser 
och uppfinningar. Resultatet är att en mångmiljardindustri vuxit fram. 
 
För att uppmuntra investeringar och engagemang i forskning och utveckling 
har lagstiftaren tillerkänt uppfinnare mer eller mindre långtgående skydd för 
att möjliggöra exploatering av sina patenträtter. Patentlagstiftningen ger 
innehavarna av patent ensamrätt till det skapade som de sedan tämligen fritt 
kan förfoga över. 
 
Ett attraktivt sätt för patenthavare att exploatera sina patent kan vara att 
upplåta licens i desamma. Detta innebär att någon annan än innehavaren av 
patentet, i större eller mindre utsträckning, ges en rätt att utnyttja detsamma 
i sin egen affärsrörelse. Konsekvensen av detta är att ett stort antal 
affärsrörelser vuxit fram vars enda egentliga tillgång är rätten att utnyttja en 
licensierad patenträtt. 
 
Med tanke på världsekonomins nedgång under de senaste åren har det 
rådande konjunkturläget inneburit att ett stort antal företag kommit på 
obestånd. Vissa företag försätts i konkurs och likvideras medan andra lyckas 
rekonstruera och fortsätta bedrivandet av sin ekonomiskt sanerade 
affärsrörelse. 
 
Om ett företag försätts i konkurs är företagets tillgångar, bland annat i form 
av dess avtal, av stor betydelse. Det är tillgångarnas karaktär och värde samt 
konkursförvaltarens möjlighet att förfoga över desamma som avgör hur stor 
del av sina respektive fordringar konkursborgenärerna kan tänkas få ut. 
Konkursförvaltarens möjlighet att disponera över gäldenärens redan 
ingångna avtal, är av avgörande betydelse. Detta gäller oavsett om 
konkursförvaltaren avser att realisera samtliga gäldenärens tillgångar 
separat eller avsikten istället är att överlåta hela rörelsen som en s.k. going 
concern. 
 
Ett av patentlagstiftningens syfte är att tillerkänna innehavarna av patenten 
ensamrätt. Denna ensamrätt innebär bland annat att de själva skall få avgöra 
om och i vilken utsträckning, de vill exploatera sitt skapande och sina 
uppfinningar. Detta görs genom att frivilliga affärsförbindelser, i form av 
patentlicensavtal, ingås mellan parterna. Konkursslagstiftningens 
huvudsyfte är istället att så mycket tillgångar som möjligt skall ingå i 
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konkursboet oavsett vad parterna inbördes kommit överens om. Det är om 
konflikten mellan dessa intressen som denna uppsats kommer att handla. 

1.2 Syfte 

Patenträtternas ställning i konkurs regleras endast sparsamt i svensk 
lagstiftning. Likaså är fallet med licensrätterna som är knutna till patenten. 
Vidare råder en i princip total avsaknad av klargörande rättspraxis på 
området. Detta sammantaget får anses innebära att rättsläget avseende 
ovanstående rättigheter är synnerligen oklart och således otillfredställande 
för såväl ägarna av de immateriella grundrättigheterna, licensgivarna (LG) 
som för utnyttjarna av desamma, licenstagarna (LT). 
 
Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur patentlicensavtal troligtvis 
skulle behandlas vid konkurs enligt gällande svensk rätt. Dessutom avser 
jag utreda i vilken utsträckning den amerikanska regleringen av 
patentlicensavtals ställning i konkurs bör kunna inspirera den svenske 
lagstiftaren. 

1.3 Metod, material och forskningsläge 

För att kunna redogöra för hur patentlicensavtal troligtvis skulle behandlas 
vid konkurs enligt gällande svensk rätt, har jag använt mig av sedvanlig 
juridisk metod. Dessutom bygger föreliggande arbete på en komparativ 
analys av vissa rättsförhållanden enligt såväl svensk som amerikansk rätt. 
 
Med tanke på att det i svensk rätt råder mycket stor ovisshet om vad som 
gäller de lege lata, får valet av amerikansk rätt som komparationsgrund syfta 
till att se huruvida inspiration kan hämtas från USA. Anledningen till valet 
av USA som potentiell inspirationskälla bygger på antagandet att 
immateriella rättigheter har en osedvanligt stark ställning enligt det 
amerikanska rättssystemet. Den dynamiska amerikanska ekonomin bidrar 
dessutom till att de immateriella rättigheternas ställning ständigt ger upphov 
till nya ställningstaganden från såväl de amerikanska domstolarna som de 
amerikanska lagstiftarna. Genom successiva lagstiftningsåtgärder och 
ständigt utvecklande praxis, har det amerikanska rättsläget gradvis 
utvecklats. Utvecklingen gäller såväl de immateriella grundrättigheternas 
ställning som de därtill knutna licensrätternas ställning 
 
Avseende den svenska delen av framställningen är det lagstiftning, 
förarbeten, SOU samt doktrin som ligger till grund för framställningen. 
Rättsfall är som jag tidigare nämnt näst intill obefintliga på området. Mikael 
Möllers doktorsavhandling, Konkurs och kontrakt – Om konkursboets 
inträde i gäldenärens avtal1, är det i särklass utförligaste verket på området. 
Vidare innehåller SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid 

                                                 
1 Möller M., Konkurs och kontrakt – Om konkursboets inträde i gäldenärens avtal, Uppsala 
1988. 
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insolvensförfaranden, en rad intressanta resonemang avseende 
konkurssituationer.  
 
Vad angår det amerikanska rättsläget har databasen Westlaw International 
varit av största vikt. I princip allt material avseende amerikansk rätt är 
hämtat via sökningar i databasen. Det är huvudsakligen artiklar i PLI/Pat2, 
PLI/Corp3, PATLAWF4, INFOLAW5 och CILW6 som möjliggjort 
framställningen. Framställningen bygger på ett mycket stort antal artiklar 
och ett lika stort antal rättsfall som är flitigt refererade till i artiklarna. Med 
tanke på det stora antalet artiklar av ett flertal olika författare, tror jag mig 
ha fått en bra bild av hur såväl den amerikanska lagstiftningen som de 
amerikanska rättsfallen skall tolkas. 
 
I amerikansk rätt är det främst insolvenslagstiftningen, The Bankruptcy 
Code (BC) som är av intresse. Speciellt 365 § BC innehåller en lång rad 
bestämmelser om konkursboets hantering av ömsesidigt förpliktande avtal. I 
365(n) § BC finns dessutom en specialreglering avseende vissa 
immaterialrättsliga licensavtal.7
 
Beträffande forskningsläget kan angående svensk rätt sägas att det endast 
förts en begränsad debatt avseende licensavtalens ställning i konkurs. 
Debatten har främst handlat om i vilken utsträckning analogier från andra 
avtalstyper än licensavtal kan eller bör göras samt vilken effekt 
immaterialrätternas särskilda karaktär, som just immateriella, bör få i en 
konkurs. Dessutom pågår det alltjämt en debatt om boets eventuella 
inträdesrätt i en konkursgäldenärs avtalsförhållanden är av tvingande eller 
av dispositiv karaktär. 
 
I USA är både antalet rättsfall och doktrin riklig men rättsläget är 
fortfarande under vissa omständigheter oklart varför en aktiv debatt ständigt 
pågår om hur de ännu olösta frågorna på bästa sätt bör hanteras av 
domstolarna. Påpekas bör även att USA:s högsta domstol, the Supreme 
Court, inte kommit med några nämnvärda avgöranden avseende 
immateriella rättigheter i konkurs. Jag vill därför uppmärksamma läsaren på 
det faktum att utgången i mål från en domstolsjurisdiktion, inte måste följas 
av domstolar i andra domstolsjurisdiktioner. Det är därför svårt att uttala sig 
om rättsläget i hela USA. Däremot kan vissa tendenser i rättsutvecklingen 
eventuellt urskiljas. 

                                                 
2 Practising Law Institute. Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course 
Handbook Series. 
3 Practising Law Institute. Corporate Law and Practice Handbook Series. 
4 Patent Law Fundamentals, 2nd edition, 2003. 
5 Nimmer, Raymond T., Information Law, Database updated 2002. 
6 Computer and Internet Lawyer, February 2003. 
7 Se hela 365(n) § i Bilaga A. 
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1.4 Frågeställning och avgränsningar 

Det finns en rad frågor som jag önskar besvara i uppsatsen. Samtliga frågor 
förutsätter att ett giltigt patentlicensavtal ingåtts mellan å ena sidan en 
patenthavare och å andra sidan en näringsidkare som utnyttjar licensrätten 
till patentet i sin affärsverksamhet. Vidare skall licensavtalet vara 
ömsesidigt förpliktigande och ännu ej till alla delar uppfyllt. Detta innebär 
att ingen av parterna får ha fullgjort sina prestationer enligt avtalet. Denna 
avgränsning innebär att avtal avseende köp av patenträtten inte omfattas av 
framställningen eftersom köparen, efter att ha erlagt köpeskillingen, inte har 
några återstående förpliktelser i förhållande till säljaren. 
 

Jag kommer att behandla både situationen då LG går i konkurs och fallet där 
det istället är LT som går i konkurs. I dessa båda situationer uppkommer en 
rad intressanta frågor. Vilken möjlighet har en konkursförvaltare att inträda 
i licensavtal och vilket ansvar medför ett inträde för konkursboet? Vilken 
möjlighet har en konkursförvaltare att överlåta rättigheterna och 
skyldigheterna i ett licensavtal? Kan en konkursgäldenär säga upp ett 
licensavtal om han så önskar eller är han bunden av det tills konkursen är 
avslutad? Kan konkursgäldenärens motpart säga upp licensavtalet på grund 
av konkursen eller är en avtalsbestämmelse som föreskriver en sådan rätt 
oförbindande för konkursboet och således utan verkan? 
 

I mängden av immateriella grundrättigheter har jag valt att avgränsa 
uppsatsen till patenträtter och patentlicensavtal. Min ursprungliga avsikt var 
att även behandla varumärkeslicenser och upphovsrättslicenser. Enligt 
svensk rätt intar dock upphovsrätten en särställning eftersom den utöver en 
ekonomiska aspekt även anses innefatta en ideell aspekt. Syftet med 
föreliggande uppsats är inte att redogöra för på vilket sätt olika 
immaterialrättsliga licensavtal behandlas i konkurs. Av denna anledning 
valde jag att ej inkludera upphovsrättslicenser. Enligt amerikansk rätt är det 
istället varumärken som till viss del intar en särställning. Enligt amerikansk 
konkursrätt omfattas inte varumärken av definitionen av immateriella 
rättigheter och faller således helt utanför den reglering som bland annat är 
tillämplig på patentlicenser och upphovsrättslicenser. Med tanke på denna 
obalans dels mellan de immateriella rättigheterna, dels mellan de båda 
rättssystemen valde jag att endast behandla patentlicensavtal. 

1.5 Disposition 

I grova drag innehåller uppsatsen fyra delar. Den första delen behandlar de 
ovanstående frågeställningarna enligt svensk rätt. Andra delen kommer 
sedan att behandla motsvarande frågor enligt amerikansk rätt. I del tre utförs 
själva analysen av de båda rättssystemen där även egna reflektioner kommer 
till uttryck. Analysen inleds med ett försök att lokalisera de brister som 
finns enligt svensk rätt. Därefter utreds huruvida några av dessa brister hade 
kunnat avhjälpas om bestämmelser motsvarande de amerikanska hade gällt i 
Sverige. I den avslutande fjärde delen avrundas uppsatsen med slutsatser 
och en mycket kort sammanfattning av det svenska rättsläget. 
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2 Svensk rätt 

2.1 Kort om konkursinstitutet 

2.1.1 Konkursförvaltarens roll 

En konkurs innebär att gäldenärens samlade tillgångar, i ett sammanhang, 
tvångsvis tas i anspråk av dennes samtliga borgenärer.8 I samband med detta 
förlorar gäldenären rådigheten över egendomen.9 Tillgångarna omhändertas 
för borgenärernas räkning av konkursboet.10 Konkursboets förvaltning 
handhas därefter av konkursboets förvaltare, konkursförvaltaren.11

 
Förvaltaren skall tillvarata borgenärernas gemensamma rätt och vidta alla de 
åtgärder som främjar en snabb och förmånlig avveckling av konkursboet.12 
Rör det sig om en näringsverksamhet som blivit försatt i konkurs, avgör 
förvaltaren om verksamheten skall fortgå under en kortare period eller om 
den omgående skall avvecklas.13 Vill förvaltaren låta verksamheten fortgå 
under mer än ett års tid från edgångssammanträdet14, krävs dock särskilda 
skäl.15

 
Reglerna antyder att förvaltaren skall prioritera en snabb avveckling där 
förvaltarens primära uppgift är att realisera gäldenärens tillgångar och 
fördela överskottet mellan borgenärerna.16

 
I många rörelsekonkurser syftar förvaltningen till att överlåta rörelsen. Detta 
kan ha flera fördelar framför ett skyndsamt avvecklande och försäljning av 
boets tillgångar. Dels gynnas borgenärerna om det ger större utdelning än 
separat försäljning av tillgångarna, dels gynnas sysselsättningen om rörelsen 
kan fortsätta även efter konkursen.17

                                                 
8 1 kap. 1 § 1 st 1 men KL. 
9 3 kap. 1 § KL. 
10 1 kap. 1 § 1 st 2 men KL. 
11 1 kap. 3 § KL. 
12 7 kap. 8 § 1 st KL. 
13 8 kap 2 § 1 st KL. 
14 Sammanträde till vilket gäldenären, konkursförvaltaren, kronofogdemyndigheten och 
borgenär som gjort konkursansökan kallas. Detta skall normalt hållas tidigast en och senast 
två månader efter konkursbeslutet. Det får dock hållas senare om det är nödvändigt med 
hänsyn till konkursboets beskaffenhet eller dess omfattning. Vid sammanträdet skall 
gäldenären avlägga bouppteckningsed. Se Welamson, L., Konkurs, 9 uppl., Stockholm 
1997, s. 40 f. 
15 8 kap 2 § 1 st KL. 
16 Ds 1994:37 Den svenska insolvensrätten – Några förslag till förbättringar inom 
konkurshanteringen m.m., s. 16. 
17 SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden, s. 212. 

 7



2.1.2 Konkursboet 

Enligt Welamson kan termen konkursbo användas i två olika betydelser. 
Termen kan dels beteckna en förmögenhetsmassa, dels ett rättssubjekt. 
Används termen för att beteckna den egendom som ingår i ett konkursbo, 
innebär ett konkursbo en viss förmögenhetsmassa. Talas det däremot om att 
konkursboet utför vissa handlingar, är det istället fråga om ett rättssubjekt. 
Huruvida konkursboet som rättssubjekt utgör en juridisk person, är även 
detta rent terminologiskt oklart. Enligt Welamson bör mindre tid ägnas åt 
begreppsjuridik. Mer ändamålsenligt är istället att beträffande 
tillgångssidan, använda termerna ”boets egendom” och ”egendom i boet” 
synonymt. På skuldsidan bör åtskillnad göras mellan gäldenärens och boets 
skulder d.v.s. mellan konkursfordringar och massafodringar. 18

 
Konkursfordringar är fordringar som uppkommit redan före konkursbeslutet 
och därför riktar sig mot gäldenären. Fordringar som riktar sig mot 
konkursboet och har uppkommit efter konkursbeslutet, skall vid utdelning 
av konkursboets tillgångar betalas före konkursfordringarna. Denna senare 
typ av fordringar som utgörs av anspråk direkt hänförliga till konkursboet 
och konkursförvaltarens aktivitet, kallas massafordringar.19

2.1.3 Konkursegendom 

Vilken egendom som ingår i ett konkursbo regleras i första hand av 3 kap. 3 
§ KL. Tillgångarna kan hänföras till tre kategorier. Egendom som tillhörde 
gäldenären vid konkursutbrottet, egendom som tillfaller gäldenären under 
konkursen samt egendom som enligt 4 kap. KL kan återvinnas till 
konkursboet. Dessutom stadgas det i 3 kap. 3 § KL att egendomen, för att 
ingå i konkursboet, skall vara utmätningsbar. 

2.2 Lagstiftning 

Det saknas i svensk rätt lagregler som reglerar licensavtal i allmänhet och 
licensavtal i konkurs i synnerhet. Försök har gjorts att inordna dessa under 
andra avtalstyper men numera betraktas licensavtal som en särpräglad 
avtalstyp, ett avtal ”sui generis”. För att avgöra vilka regler som skall 
tillämpas på ett licensavtal är en rad faktorer av intresse. Såväl 
avtalsobjektets rättsliga ställning som avtalets syfte och allmänna 
obligationsrättsliga regler är av betydelse. Analogier från andra avtalstyper, 
rättspraxis för licensavtal samt vanliga regler för avtalstolkning kan också 
verka vägledande.20

 
Avseende de allmänna obligationsrättsliga principerna bör det påpekas att 
KöpL:s regler i princip är direkt tillämpliga på överlåtelser av patent och 
                                                 
18 Stycket bygger på Welamson, a.a. s. 61. 
19 Stycket bygger på Welamson, a.a. s. 51 f. 
20 Stycket bygger på Bernitz, U., et. al., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 7 uppl., 
Stockholm 2001, s. 148 f., Levin, M., Nordell, P. J. (red.), Handel med immaterialrätt, 
Stockholm 1996, s. 29. 
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analogt tillämpliga på upplåtelser. Det har dock visat sig vara svårt att 
tillämpa dessa bestämmelser på licensavtal på grund av licensavtalets 
speciella natur.21

 
I Sverige saknas i princip generellt utformade lagregler om konkursboets 
möjligheter att förfoga över gäldenärens avtal. Däremot finns det 
bestämmelser om vissa avtalstyper som går att hitta på spridda ställen i 
lagboken. Exempel på sådana lagregler är 61-63 §§ KöpL (lös egendom), 4 
kap. 26 § JB (fastighetsköparens konkurs), 12 kap. 29-31 §§ JB (arrende 
och hyra) samt 26-28 §§ FAL (försäkringsavtal).22

 
Köplagens regler brukar vara vägledande men för vissa avtalstyper kan 
andra regler ligga närmre till hands. Vid varaktiga avtal kan exempelvis 
arrende- och hyresreglerna vara lämpligare att analogisera ifrån.23

2.3 Patentlicensavtal i konkurs 

2.3.1 Allmännt 

Värdet av en patentlicens beror till stor del på vilken grad av exklusivitet LT 
ges, dels i förhållande till LG, dels i förhållande till andra LT. Licensrätten 
kan begränsas såväl tidsmässigt som geografiskt. Är endast en LT 
förbehållen licensrätten inom ett viss geografiskt område, är det en exklusiv 
licens. Innehar däremot även andra LT licensrätter inom samma område vid 
samma tidpunkt som den ursprunglige LT, är det istället frågan om enkla 
licenser. Är LT visserligen den ende LT men LG själv förbehållit sig rätten 
att konkurrera med LT, kallas det för en sole licens. Om LG:s avsikt är att 
licensen skall vara exklusiv, skall detta uttryckligen anges i avtalet. I 
avsaknad av en sådan bestämmelse, bedöms licensen vara enkel.24

 
I Sverige saknas lagregler vid såväl patentlicensgivares som vid 
patentlicenstagares konkurs. Den som vill försöka uttala sig om vad som 
gäller är istället hänvisad till allmänna kontraktsrättsliga, konkursrättsliga 
och sakrättsliga grundsatser samt analogier från enstaka lagrum.25

 
Såsom tidigare nämnts skall egendom för att ingå i en konkurs vara 
utmätningsbar. Innan redogörelsen för vilken effekt en konkurs har på 
patentlicensavtal, bör således utmätbarheten hos såväl patent som 
patentlicensrätter undersökas. Utmätbarheten är avgörande inte enbart för 
frågan om egendomen ingår i konkursboet utan även för den övergripande 

                                                 
21 Stycket bygger på Bernitz, et. al., a.a. s. 149. 
22 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 24. 
23 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 25. 
24 Stycket bygger på Gozzo, G., Företagens immaterialrätter och licensavtal, Eskilstuna 
1998, s. 127. 
25 Stycket bygger på Tuula, M., Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens 
ramar – En jämförande studie av svensk och amerikansk insolvensrätt, Stockholm 2001, s. 
418. 
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frågan om konkursförvaltarens möjlighet att förfoga över patentlicensavtal i 
konkurs. 

2.3.2 Utmätning 

Hos patenthavaren 
Ett patent är en förmögenhetstillgång hos innehavaren som i princip skall 
behandlas som vilken annan tillgång som helst.26 I 54 § 2 st patentlagen 
(PL) förutsätts också att patent kan utmätas. Detta innebär enligt 3 kap. 3 § 
1 st KL i kombination med 5 kap. 5 § 1 st UB att ett giltigt patent ingår som 
en tillgång i konkursboet. 
 
Ett patent kan överlåtas i sin helhet. I avsaknad av ett speciellt sakrättsligt 
moment vid patentöverlåtelser, har överlåtelseavtalet ansetts innebära den 
faktiska äganderättsövergången. Detta innebär, förutsatt att avtalet 
uttryckligen föreskriver en fullständig övergång av patenträttigheten, att 
patentet därefter inte kan utmätas hos överlåtaren och således ej heller ingå i 
dennes konkurs.27

 
Det är inte ovanligt att överlåtelseavtal innehåller vidareöverlåtelse- eller 
utmätningsförbud. Frågan är då vilken verkan en sådan bestämmelse har i 
förhållande till förvärvarens borgenärer. Skulle en sådan reglerig accepteras, 
skulle den innebära att en säljare och en köpare skulle kunna avtala bort 
köparborgenärernas rätt till patentet. Enskilda parter skulle alltså inbördes få 
avtala till nackdel för tredje man.28

 
I och för sig skulle patentets speciella karaktär kunna innebära att 
rättstillämpningen i större utsträckning än för andra egendomsslag skulle 
kunna tillåta överlåtelse- och utmätningsförbud. Intresset av att patentet 
efter exekution inte skall få okontrollerad spridning kan tänkas motivera 
detta. Den intellektuella prestationen som ligger bakom ett patent skulle 
eventuellt kunna motivera att ett vidareöverlåtelseförbud i ett avtal gavs 
sakrättslig verkan. På liknande sätt existerar redan idag ett 
vidareöverlåtelseförbud avseende licensrätten för LT enligt 43 § PL.29

 
I praxis har dylika överlåtelseförbud dock inte getts verkan som 
utmätningshinder vare sig för lösöre eller fast egendom.30 HD uttalade i det 
ena fallet att det knappast fanns grund för att som huvudregel idag uppställa 
en regel som innebar att ett överlåtelseförbud, i samband med ett köp, hade 
verkan mot köparens borgenärer när det tillkommit i säljarens intresse.31

                                                 
26 Stycket bygger på Millqvist, G., Om utmätning av immaterialrätt, I: Immaterialrätt och 
sakrätt (Red. Persson, A. H., et. al.), Stockholm 2002 s. 53. 
27 Ibid. 
28 Stycket bygger på Håstad, T., Sakrätt avseende lös egendom, 6 uppl., Stockholm 1997, s. 
449. 
29 Stycket bygger på Millqvist, a.a. s. 55. 
30 NJA 1974 s. 376 (lösöre), NJA 1993 s. 468 (fast egendom). 
31 NJA 1993 s. 468. 
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Hos licenstagaren 
Vad angår patentlicensrätter är det osäkert huruvida de kan utmätas och alls 
ingå i en konkurs. Det är främst två faktorer som kan lägga hinder i vägen 
för en utmätning. För det första får LT, enligt 43 § PL, inte överlåta licensen 
utan LG:s samtycke. För det andra är det osäkert om en licensupplåtelse 
överhuvudtaget kan ha sakrättslig verkan.32

 
Vad först angår överlåtelseförbudet behöver detta inte vara uttryckligt utan 
kan följa av omständigheterna kring licensavtalet. Anledningen till att 
överlåtelsefrågan är så viktig är att licensrätten kan komma att överlåtas av 
KFM vid en exekutionsförsäljning eller av förvaltaren vid realisationen av 
boets tillgångar. En sådan försäljning skulle inte vara möjlig om LG:s 
samtycke saknades.33

 
En möjlighet är att låta överlåtelseförbudet i 43 § PL vara vägledande även 
för frågan om utmätbarheten av en licens. Det skulle i sådana fall vara upp 
till LG att avgöra huruvida han vill släppa kontrollen över sitt patent eller 
inte. Lagstiftare har redan givit LG denna makt vid LT:s överlåtelse av 
licensrätten utom konkurs, i enlighet med 43 § PL.34

 
Angående licensupplåtelsens sakrättsliga skydd, återkommer jag till i 
2.3.4.1 nedan. 

2.3.3 Verkan av konkursklausuler i licensavtal 

Konkursklausuler innebär att en solvent part ges ensidig rätt att häva avtalet 
vid motpartens konkurs. Eftersom en konkurs innebär att konkursboet måste 
inträda i gäldenärens avtalsförhållanden för att avtalet skall fortsätta löpa, är 
frågan om denna rätt är tvingande eller parterna kan avtala bort den. En 
sådan inträdesrätt finns enligt 63 § KöpL som förmodligen är analogt 
tillämplig på licensavtal. Det är däremot osäkert om 63 § KöpL är tvingande 
eller dispositiv. Med tanke på att olika åsikter finns representerade i 
litteraturen, får även frågan angående konkursklausulerna konkursrättsliga 
verkan anses vara oklar.35

 
Enligt 3 § KöpL är lagen dispositiv. Lagrådet framhöll dock att det är en 
öppen fråga huruvida inträdesrätten i 63 § KöpL är tvingande på grund av 
dess konkursrättsliga karaktär.36 Håstad anser det vara rimligt att 
inträdesrätten binder den solvente motparten oavsett vad konkursgäldenären 
avtalat.37 Möller anser att boets rätt att fullgöra ömsesidigt förpliktande 
avtal är en ”särskild konkursrättslig befogenhet som i princip är tvingande 

                                                 
32 Stycket bygger på Millqvist, a.a. s. 57. 
33 Ibid. 
34 Stycket bygger på Millqvist, a.a. s. 58. 
35 Stycket bygger på Hallén, C., Linde, D., Persson, A.H., Sakrättsliga reflektioner på 
STIM- och SAMI-avtal, I: Immaterialrätt och sakrätt (Red. Persson, A.H., et. al.), s. 198. 
36 Prop. 1988/89:76 s. 232 f. 
37 Håstad, a.a. s. 404. 
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till boets förmån”.38 Ramberg anser däremot att 3 § KöpL leder till att 
avtalsklausuler som ger hävningsrätt till motparten håller om 36 § AvtL inte 
ger annat resultat.39 Hellner har emellertid uttalat att det skulle strida mot 
”vedertagna grundsatser” om parterna tilläts att avtalsvägen reglera 
sakrättsliga frågor.40 Även Lennander har uttalat sig mot giltigheten av 
konkursklausuler eftersom de skulle kunna vara till men för 
rekonstruktionsförfaranden.41

2.3.4 Licensgivarens konkurs 

Licenstagarens sakrättsliga skydd 
Det sakrättsliga skyddet för en LT:s licensrätt innefattar två skilda aspekter. 
Skyddet utgörs dels av ett borgenärsskydd, dels ett omsättningsskydd. 
Borgenärsskyddet behandlar frågan huruvida en LT förvärvat sin licensrätt 
med skydd från LG:s borgenärer vid dennes konkurs eller vid utmätning hos 
LG. Omsättningsskyddet behandlar viken rätt LT har i förhållande till ny 
ägare av patentet samt vid dubbelupplåtelser, d.v.s. där LT konkurrerar med 
ytterligare en eller flera LT om licensrätten.42

 
Båda dessa sidor av sakrättsskyddet är viktiga för att kunna besvara frågan 
om vilka möjligheter ett konkursbo har i förhållande till gäldenärens 
tillgångar och avtal. LT:s eventuella borgenärsskydd skulle innebära att 
LG:s borgenärer efter licensupplåtelsen skulle vara tvungna att respektera 
licensen under konkursen.43 Skulle omsättningsskyddet slå igenom, kan 
detta påverka såväl boets möjligheter att sälja patentet som dess värde. Det 
är därför av avgörande betydelse för den fortsatta framställningen att LT:s 
sakrättsliga skydd undersöks närmre. 
 
Det är främst ekonomiska och rationalitetsskäl som talar för att 
licensupplåtelser skulle kunna vara utrustade med sakrättslig verkan i 
förhållande till upplåtarens borgenärer och ny ägare av licensobjektet.44 En 
LT kan, som jag nämnde inledningsvis, ha byggt upp hela sin rörelse kring 
en licensrättighet varför avsaknad av skydd mot LG:s borgenärer eller mot 
ny ägare, skulle slå synnerligen hårt mot LT.45

Borgenärsskyddet 
Vad först angår borgenärsskyddet saknas lagregler samt klargörande 
rättspraxis varför rättsläget får betecknas som oklart. Det saknas lagstöd för 
att en patentlicens skulle vara utrustad med sakrättslig verkan som 

                                                 
38 Möller, Konkurs och kontrakt, s. 71. 
39 Ramberg, J., Köplagen, Stockholm 1995, s. 607. 
40 Hellner, J., Verkan av insolvens på kontraktsförhållanden, Festskrift till Rodhe, 
Stockholm 1976, s. 247. 
41 Lennander, G., Gäldenärens kontraktsförhållanden i ett framtida 
rekonstruktionsförfarande, I: JT 1992-93, s. 329. 
42 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 656 f. 
43 Möller, Insolvensrättsligt forum, s. 29. 
44 Prop. 1987/88:4 s. 19. 
45 SOU 1985:10, s. 97 f. 
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möjliggör för LT att bibehålla licensen även efter LG:s konkurs.46 Däremot 
finns det en rad författare som i litteraturen uttalat sig för att LT:s skydd mot 
LG:s borgenärer skulle uppkomma redan genom upplåtelseavtalet.47 Dessa 
författare förespråkar den s.k. avtalsprincipen. Även Depch har uttalat sig 
för att skydd mot upplåtarens borgenärer skulle uppkomma redan genom 
upplåtelseavtalet.48

 
Enligt 44 § 1 st PL ges möjlighet att registrera överlåtelser och upplåtelser 
av patent. En sådan anteckning saknar dock civilrättslig verkan och har 
således ingen betydelse för uppkomsten av borgenärsskydd.49

Omsättningsskyddet 
Vad gäller omsättningsskyddet, eller skyddet mot ny ägare, saknas även här 
lagregler och vägledande rättspraxis. I litteraturen har två alternativa 
lösningar diskuterats. Dels ”köp bryter lega” - principen, dels 
avtalsprincipen. 
 
Principen att köp bryter legostämma är en gammal svensk princip som 
innebär att nyttjanderätter överhuvudtaget inte kan få sakrättsligt skydd i 
förhållande till den materiella lösegendom de belastar.50 Principen har 
alltjämt sina förespråkare i litteraturen.51 Majoriteten förespråkar dock 
avtalsprincipen även för skyddet mot ny ägare.52

 
I 101 § 2 st PL har införts en bestämmelse som innebär att licensavtal som 
ingåtts före en ansökan om registrering av ett pantavtal, står sig mot senare 
panthavare. I samband med införandet av bestämmelsen diskuterades även 
förhållandet mellan LT och ny ägare till patentet.53

 
Utredningen framhöll att lagstiftning angående förhållande mellan LT och 
ny ägare till patentet var möjlig. Sådan lagstiftning skulle dock vara den 
enda som reglerade äganderättsförhållanden på patenträttens område. 
Utredningen framhöll vidare att ”mycket svaga skäl” talade för att tillämpa 
”köp bryter lega” – principen på förhållandet mellan en patentlicens och en 
senare äganderättsöverlåtelse av patentet. Utredningen förutsatte att en 
                                                 
46 Möller, Konkurs och kontrakt, s. 656 f. 
47 Jacobsson, M., Tersmeden, E., Törnroth, L., Patentlagstiftningen – en kommentar, 1980 
s. 279, Möller, Konkurs och kontrakt, s. 658, Walin, G., Separationsrätt, Stockholm 1975 
s. 46, Håstad, a.a. s. 234 f., Hessler, H., Allmän sakrätt – Om förmögenhetsrättsliga 
tredjemansskyddets principer, Stockholm 1973, s. 344, Prop. 1977/78:1 Del A, s. 243. 
48 Prop. 1987/88:4 s. 18 f. 
49 Bonthron, M., et. al., Sveriges rikes lag. Immaterialrätt – lagbokskommentaren, 1 uppl., 
Stockholm 2001, s. 285. För ett utförligt resonemang kring verkan av anteckning i 
patentregistret se: Jacobsson, et. al., a.a. s. 281-284. 
50 Bestämmelsen fanns i 16 kap. 15 § 1734-års- JB. 
51 Jacobsson, et. al., a.a. s. 279, SOU 1965:14, Godtrosförvärv av lösöre, s. 77, Sandgren, 
C., Patentlicenser, Stockholm 1974, s. 128, Prop. 1977/78:1 Del A, s. 243 f. 
52 Koktvedgaard, M., Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, 6 uppl., Göteborg 2002, s. 379, 
Rodhe, K., Handbok i sakrätt, Lund 1985, s. 580, Bernitz, et. al., s. 229, Undén, Ö., 
Översikt över den svenska patenträtten, Lund 1915, s. 79, Levin, et. al., a.a. s. 66, SOU 
1985:10, s. 39 f. samt utförligt på s. 93-99. 
53 Se SOU 1985:10, s. 93-99. 
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domstol skulle häva principen och istället tillerkänna licensen sakrättsligt 
skydd mot ny ägare. Särskilt som en uttrycklig lagreglering med 
motsvarande effekt för panträtter, redan kommit till stånd.54

 
I såväl utredningens förslag som propositionens motivering, framhålls att 
patentlicensens karaktär är skild från nyttjanderätter till lös sak i allmänhet. 
Speciellt det faktum att ett licensavtal kan representera stora ekonomiska 
värden, har stor betydelse. Detta i förening med vikten av att kunna 
vidareutveckla och exploatera en uppfinning, gör det orimligt att en ny 
ägare till ett patent fritt skall få disponera över detsamma till LT:s förfång.55

 
Möller anser att reglerna i 101-103 §§ 2 st PL, som primärt reglerar 
licensrättens förhållande till panthavare, indirekt även måste anses reglera 
andra sakrättsaspekter för licensrätterna. Enligt 102 § 2 st PL gäller att 
licensavtal, som enligt 101 § 2 st PL gäller mot panthavare, består då 
rättigheten vid konkurs och utmätning säljs till ny innehavare. Licensrätten 
består enligt 103 § 2 st även vid försäljning utom konkurs och utmätning. 
Eftersom en licensrätt redan genom licensavtalet har företräde framför en 
senare fullbordad panträtt och dessutom står sig vid en försäljning av den 
pantsatta egendomen, måste detta betyda att licensrätten står sig mot ny 
ägare av patentet även utan att patentet tidigare blivit pantsatt. Skulle detta 
inte vara fallet, skulle synnerligen märkliga konsekvenser uppstå. Eftersom 
en pantupplåtelse står sig i förhållande till ny ägare och licensupplåtelse står 
sig mot senare pantupplåtelse måste licensupplåtelsen även stå sig i 
förhållande till ny ägare. Vidare måste följa, om en licensupplåtelse står sig 
mot senare pantborgenär vid försäljning i konkurs, måste licensrätten också 
ha skydd mot konkursboet i allmänhet.56

 
Har LG upplåtit två licensrätter som konkurrerar med varandra tillämpas 
prioritetsprincipen. Denna innebär att en tidigare upplåten licensrätt står sig 
mot en senare. En upplåtelse beräknas fullbordad i och med att ett giltigt 
upplåtelseavtal slutits mellan parterna.57

 
Enligt Möller bör såväl borgenärs- som omsättningsskydd uppkomma i och 
med upplåtelseavtalet. Det faktum att en konkurs inträffar i nära anslutning 
till licensavtalets ingående, skall inte spela någon roll.58

Konkursboets hävningsrätt 
Ovan redogjorde jag för innebörden av borgenärsskyddet. Den viktigaste 
effekten av att borgenärsskydd uppkommer redan genom upplåtelseavtalet 
är att LG:s konkursbo inte utan massaansvar får säga upp eller häva 

                                                 
54 Stycket bygger på SOU 1985:10, s. 98 f. Se även Prop. 1987/88:4 s. 18 f. där Depch. 
instämmer i utredningens framhållanden. 
55 Stycket bygger på Prop. 1987/88:4 s. 19. 
56 Stycket bygger på Möller, Insolvensrättsligt forum, s. 28 f. 
57 Jacobsson, et. al., a.a. s. 279. 
58 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 658. 
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licensavtalet. LG:s konkursbo är alltså under massaansvar skyldigt att 
respektera LT:s rätt att använda licensen.59

 
Om licensavtalet föreskriver att avtalet fortsätter att löpa under ytterligare 
en tidsperiod när den ursprungliga avtalstiden går ut, om LG inte säger upp 
det vid en viss tidpunkt, torde boet vara tvunget att vidta uppsägning för att 
undgå förlängd bundenhet. Saknar avtalet tidsbegränsningar följer av 
allmänna principer att boet kan säga upp detsamma med skälig 
uppsägningstid.60

 
Det är inte säkert att det sakrättsliga skyddet gäller avtalets samtliga delar. 
Licensavtal innehåller ofta en rad förpliktelser för LG utöver själva 
upplåtelsen av patenträttigheten. Dessa s.k. positiva biförpliktelser kan vara 
av skiftande karaktär men har det gemensamt att de för LT:s vidkommande 
kan vara avgörande för utnyttjandet av licensen. Biförpliktelser kan vara allt 
ifrån att utbilda LT:s personal i hanteringen av uppfinningen till att förse LT 
med uppdateringar eller förbättringar av den patenterade uppfinningen. 
Även tillhandahållande av service och reservdelar samt att upprätthålla 
patentet kan höra till en LG:s biförpliktelser som alltså inte utan vidare 
omfattas av det sakrättsliga skyddet.61

 
Konsekvenserna av att LG vägrar uppfylla biförpliktelser kan för LT vara 
liktydigt med att licensavtalet sägs upp. Skillnaden är dock att LG, på 
massaplanet, endast svarar för huvudförpliktelsen, som omfattades av det 
sakrättsliga skyddet. Skadestånd för kontraktsbrott till följd av LG:s 
bristande uppfyllande av biförpliktelserna, får LT följaktligen endast en 
oprioriterad konkursfordran på.62

Konkursboets inträdesrätt 
Vid vissa tillfällen har konkursboet getts en rätt att avvärja hävning genom 
att boet åtar sig att svara för gäldenärens förpliktelser. Detta brukar kallas 
att konkursboet, som tänkes vara en fristående juridisk person, inträder i 
gäldenärens avtal.63

 
Det är troligtvis en allmän rättsgrundsats att ett konkursbo har rätt att träda 
in i konkursgäldenärens avtalsförpliktelser. Väljer boet att göra detta, får 
motparten en massafordran på sina kontraktsanspråk. Konkursboets 
inträdesrätt är förmodligen tvingande. Detta innebär att avtalsparterna ej kan 
avtala bort den rättigheten för boet.64

 
Om sakrättsligt skydd uppkommer redan genom licensavtalet innebär det att 
boet inte har någon möjlighet att välja huruvida det vill inträda eller inte i 

                                                 
59 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 658. 
60 Stycket bygger på Möller, Insolvensrättsligt forum, s. 30. 
61 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 658 f. 
62 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 659. 
63 Stycket bygger på SOU 2001:80, s. 85. 
64 Stycket bygger på Folkesson, E., Företaget i ekonomisk kris – en inblick i 
insolvensjuridiken, 2 uppl., Lund 1994, s. 140 f. Se även 2.3.3 ovan. 
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avtalet eftersom boet är skyldigt att respektera licensrätten. Inträdet får i 
stället betydelse i förhållande till de positiva biförpliktelserna som inte 
omfattas av sakrättsskyddet. Vill boet inträda, bör det ges en rätt därtill om 
LG:s åtaganden enligt avtalet inte är av sådan unik, personlig eller 
komplicerad art, att boets fullgörelse får anses utesluten.65

 
Om licensavtalet är förmånligt för LG innebär det normalt sett att boet i stor 
utsträckning försöker upprätthålla avtalet genom att inträda däri.66

Konkursboets överlåtelsemöjligheter 
Utgångspunkten är att ett konkursbo fritt och fullständigt får överlåta ett 
patent som ingår i boet.67

 
Om ett konkursbo överlåter ett patent som är belastat med en licensrätt, 
innebär LT:s sakrättsskydd i princip endast att den nye ägaren av patentet 
måste tåla att det belastas av licensen. Återigen är det endast de sakrättsligt 
giltiga delarna av licensavtalet som en ny ägare har att respektera. 
Överlåtarens (LG:s) positiva biförpliktelser svarar förvärvaren för endast 
om överlåtaren vid försäljningen gjort förbehåll för LT:s alla rättigheter 
enligt avtalet. Dessutom bör LG ha sålt inte bara patentet, utan patentet och 
kontraktet, innefattande överlåtarens alla skyldigheter gentemot LT som inte 
täcks av det sakrättsliga skyddet.68

Verkan av överlåtelseförbud i patentlicensavtal 
Den allmänna utgångspunkten avseende avtalade inskränkningar i ett 
konkursbos rätt att ta i anspråk en gäldenärs tillgångar, har varit att sådana 
inte binder boet om de kan antas diskriminera boet i förhållande till 
gäldenären. Avtalade inskränkningar som inte är diskriminerande skulle 
däremot kunna binda boet.69

 
Ett överlåtelseförbud i ett licensavtal kan ibland uppställas i LT:s intresse.70 
Det innebär helt enkelt ett förbud för patentinnehavaren, tillika LG, att 
överlåta patentet.71 Enligt Rodhe bör denna typ av överlåtelseförbud ha 
obligationsrättslig verkan men dock inte fungera som utmätningshinder för 
LG:s borgenärer.72 Även Möller anser detta vara rimligt eftersom ett 
överlåtelseförbud förmodligen inte ens är sakrättsligt giltigt om det 
uppställts i LG:s intresse.73 Ett överlåtelseförbud borde därför inte binda 
LG:s borgenärer.74 Följden av detta är att egendomen kan ingå i LG:s 
konkursbo trots det avtalade överlåtelseförbudet.75

                                                 
65 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 661 f. 
66 Möller Insolvensrättsligt forum s. 30. 
67 Möller, Insolvensrättsligt forum, s. 18. 
68 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 660. 
69 Stycket bygger på Möller, Insolvensrättsligt forum, s. 22. 
70 Möller, Konkurs och kontrakt, s. 655. 
71 Ibid. 
72 Rodhe, a.a. s. 120. 
73 Möller, Konkurs och kontrakt, s. 655 f. 
74 Möller, Konkurs och kontrakt, s. 656. 
75 Ibid. 
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I NJA 1993 s. 468, som visserligen gällde fast egendom, fastställdes att 
överlåtelseförbud inte är bindande för köparborgenärerna ens om det 
uppställts i säljarens intresse. Rättsfallet får anses ha generell tillämplighet 
på andra egendomsslag och överlåtelseförbud i licensavtal, som uppställts i 
LT:s intresse, bör således ej ha verkan i förhållande till LG:s konkursbo.76

Licenstagarens hävningsrätt 
Om det redan vid konkursutbrottet står klart att boet inte kommer att kunna 
fullgöra LG:s väsentliga biförpliktelser, bör LT redan vid det tillfället få 
häva avtalet på grund av anteciperat kontraktsbrott. Med tanke på att 
huvudförpliktelsen, själva upplåtelsen, förmodligen är sakrättsligt skyddad 
redan genom upplåtelseavtalet, bör LT däremot inte ges hävningsrätt enbart 
på grund av LG:s konkurs.77

 
Om LG vägrar att fullgöra sina positiva biförpliktelser skulle det kunna 
innebära att denne gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott. Detta borde ge 
LT rätt att omedelbart häva hela avtalet. Eftersom biförpliktelserna inte 
omfattas av det sakrättsliga skyddet, får LT endast en konkursfordran 
istället för en massafordran på ett eventuellt skadeståndsanspråk.78

2.3.5 Licenstagarens konkurs 

Konkursboets inträdesrätt - Licensgivarens hävningsrätt 
Konsekvensen av att ett konkursbo ges inträdesrätt, är att LG:s hävningsrätt 
ej kan göras gällande. Omvänt innebär detta att LG tillerkänns hävningsrätt 
om LT:s konkursbo inte har inträdesrätt. Eftersom dessa två kan ses som två 
sidor av samma mynt, kommer LG:s hävningsrätt och konkursboets 
inträdesrätt behandlas tillsammans i detta avsnitt. Skillnaden beror på om 
situationen ses ur ett kontraktsrättsligt eller konkursrättsligt perspektiv. Ur 
ett kontraktsrättsligt perspektiv, talas det om den solventa partens rätt att 
häva avtal vid motpartens konkurs. Ur ett konkursrättsligt perspektiv, talas 
det istället om ett konkursbos inträdesrätt i gäldenärens avtal i händelse av 
konkurs.79

 
Det är troligtvis en allmän rättsgrundsats att ett konkursbo har rätt att träda 
in i konkursgäldenärens avtalsförpliktelser. Väljer boet att göra detta, får 
motparten en massafordran på sina kontraktsanspråk. Konkursboets 
inträdesrätt är vidare tvingande. Detta innebär att avtalsparterna ej kan 
avtala bort den rättigheten för boet.80

 
I vissa fall bör boet dock inte ha inträdesrätt. Om ett konkursbo saknar 
gäldenärens kvalifikationer eller avtalet är av personlig karaktär, bör boet ej 

                                                 
76 Stycket bygger på Möller, Insolvensrättsligt forum, s. 23. 
77 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 659 f. 
78 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 659. 
79 Stycket bygger på Tuula, a.a. s. 418 f. 
80 Stycket bygger på Folkesson, a.a. s. 140 f. 
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ges inträdesrätt. Även i fall där det råder ett starkt förtroendeförhållande 
mellan parterna, bör boet ej kunna inträda.81

 
Ett konkursbo kan inträda antingen genom en uttrycklig överenskommelse 
eller i form av konkludent handlande. För att det senare skall anses vara 
fallet, skall konkursboet ha handlat som om det skulle vilja vara avtalspart i 
kontraktsförhållandet. Däremot anses konkursboet normalt sett inte kunna 
bli bundet genom passivitet. Om konkursboet förhåller sig passivt i 
förhållande till att inträda, skulle detta istället kunna ge motparten 
hävningsrätt.82

 
Möller behandlar patentlicenstagares konkurs mycket utförligt i sin 
doktorsavhandling. När han behandlar LT:s konkursbos inträdesrätt i LT:s 
avtalsförhållande, skiljer han på tre situationer som kan existera vid 
patentlicensavtal. Först behandlas situationen då LT:s produktion med stöd 
av patentlicensen ännu inte har påbörjats vid konkursutbrottet. Därefter 
analyseras fallet att produktionen har påbörjats men inte avslutats vid 
konkursutbrottet. Slutligen behandlas fallet där produktionen avslutats men 
färdigställda produkter fortfarande finns kvar hos LT. Frågan i det 
sistnämnda fallet blir då vilken rätt konkursboet har sälja de färdigställda 
exemplaren och är mindre intressant för frågan om boets inträdesrätt.83

 
Vad först angår fallet där produktionen inte påbörjats, bör skillnad göras 
beroende på om det är frågan om en enkel eller exklusiv licens.84

 
Vid exklusiva patentlicensupplåtelser får LG anses vara i en särskilt utsatt 
position. Det finns ofta ett starkt förtroendeförhållande mellan parterna och 
det är vanligt att LG tillhandahåller LT värdefull, många gånger hemlig, 
know-how. På grund av detta bör LG i dessa situationer ha ett särskilt starkt 
intresse av att kunna komma ifrån licensavtal vid LT:s konkurs. LT:s 
konkursbo bör således inte ges generell inträdesrätt. Om produktionen eller 
utnyttjandet av licensen i övrigt inte påbörjats, bör ännu starkare skäl tala 
mot boets inträdesrätt.85

 
Vid enkla patentlicenser är förutsättningarna andra. Det förekommer i 
mindre utsträckning att känslig know-how görs tillgänglig för LT. Dessutom 
är förtroendeförhållandet mellan parterna ofta inte lika stort som vid 
exklusiva licensupplåtelser. Det faktum att LG vid LT:s konkurs snabbt kan 
ingå ett nytt enkelt licensavtal med annan part, gör LG mindre skyddsvärd. 
Detta sammantaget skulle kunna innebära att LT:s konkursbo ges större 
möjlighet än vid exklusiva licensavtal att inträda. Har produktionen ännu 
inte påbörjats är det dock inte lika säkert att konkursbon bör ges inträdesrätt 
överhuvudtaget. En avvägning får göras mellan LG:s intresse att häva och 

                                                 
81 Stycket bygger på Folkesson, a.a. s. 141. 
82 Ibid. 
83 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 626. 
84 Möller, Konkurs och kontrakt, s. 628. 
85 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 628 f. 
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boets intresse av att fullgöra LT:s förpliktelser. Ju mer hantverksmässig 
LT:s prestation är desto större möjlighet för LG att omedelbart häva och 
således beröva boet dess inträdesrätt.86

 
Problemet med de föreslagna lösningarna ovan är att svåra 
gränsdragningsfrågor skulle kunna uppkomma mellan de olika typerna av 
licensupplåtelser. Dessutom talar enkelhetsskäl för att liknande lösningar 
skall tillämpas på liknande situationer. Detta innebär att konkursboet inte 
ens vid enkla licensavtal bör ges rätt att inträda om produktionen ej har 
påbörjats. Vid det stadiet är boets förlust förmodligen inte så stor. Boets 
inträdesrätt är således mindre skyddsvärd än LG:s intresse av att få häva 
avtalet.87

 
Svagheten i att så slaviskt knyta an till ”produktionens påbörjande” är att 
LT mycket väl kan ha investerat ansenliga belopp även innan produktionen 
påbörjats. En rimligare utgångspunkt borde därför vara när LT lagt ner 
”väsentliga investeringar” inför utnyttjandet av licensrätten. Även om en 
sådan regel är mer svårtillämpad, borde den vara mer ändamålsenlig.88

 
Har produktionen påbörjats men inte avslutats vid konkursutbrottet, är 
resultatet det motsatta. Konkursboet bör i dessa fall ha en ensidig 
inträdesrätt och LG följaktligen sakna rätt att häva avtalet på grund av 
konkursen.89 Även i dessa fall kan gäldenärens person eller avtalets karaktär 
vara sådan att konkursboet ej bör ha inträdesrätt.90 Detta gäller dock alltid, 
oavsett var i produktionsprocessen gäldenären befinner sig.91

 
Det bör även erinras om att eventuella upphörande- eller konkursklausuler 
som ger motparten rätt att häva vid gäldenärens konkurs, förmodligen 
saknar verkan mot boet. Har hävning eller uppsägning däremot skett redan 
innan konkursen, torde boet inte ha någon inträdesrätt annat än att utnyttja 
licensen under den resterande delen av uppsägningstiden.92

 
Önskar boet inträda och förutsättningarna för det föreligger, måste detta ske 
med massaansvar.93 I 63 § 1 st KöpL föreskrivs att motparten inom skälig 
tid får kräva att boet lämnar besked om det vill inträda. Denna bestämmelse 
borde vara analogt tillämplig på nuvarande förhållande.94 Lämnas inte 
sådant besked, får LG häva avtalet.95

 

                                                 
86 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 629. 
87 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 630. 
88 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 631. 
89 Håstad, a.a. s. 406. 
90 Möller, Konkurs och kontrakt, s. 632. 
91 Möller, Konkurs och kontrakt, s. 629. 
92 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 632. 
93 Möller, Insolvensrättsligt forum, s. 32. 
94 Möller, Insolvensrättsligt forum, s. 32. 
95 63 § 3 st KöpL. 
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Enligt 63 § 2 st KöpL kan motparten ibland kräva att boet ställer säkerhet 
för sin fullgörelse. Med stöd av 12 kap. JB, kan en lokalhyresgästs 
konkursbo dock välja mellan att inträda och ställa säkerhet.96 Om en 
patentlicenstagares konkursbo väljer att inträda, torde säkerhet ej behöva 
ställas.97 Har boet inträtt sker detta med massaansvar varför anledning 
saknas för att boet dessutom skall ställa säkerhet.98 Väljer boet däremot att 
inte inträda eller inte lämnar besked om inträdet inom rimlig tid, får LG 
häva avtalet men får endast en skadeståndsfordran i konkursen, d.v.s. inte en 
massafordran på boet.99

Konkursboets rätt till partiellt inträde 
Det har i litteraturen diskuterats huruvida boet skulle har en s.k. partiell 
inträdesrätt.100 Denna rätt skulle innebära att boet trädde in med 
massaansvar endast från tidpunkten för konkursutbrottet och framåt.101 
Förmodligen har boet ingen sådan rätt utan får helt enkelt välja mellan att 
inträda helt eller avstå från att inträda.102

 
I NJA 1989 s. 206, som i och för sig gällde hyresavtal, kunde hyresgästens 
konkursbo inte förhindra att hyresvärden hävde avtalet trots att boet betalt 
samtliga hyror som förfallit efter konkursutbrottet. Håstad anser att 
utgången i målet är att beklaga men att den förmodligen innebär att 
konkursbon saknar partiell inträdesrätt även avseende licensavtal.103

Konkursboets rätt att överlåta licensrätten 
Huvudregeln vid överlåtelse av licensrätt är att det kräver LG:s samtycke. 
Detta har för patenträttens del lagfästs i 43 § PL. För vissa andra typer av 
immaterialrättslicenser, såsom upphovsrätt och växtförädlarrätt, finns ett 
undantag från regeln för det fall att licensen ingår vid överlåtelsen av hela 
gäldenärens rörelse. Något sådant undantag finns dock inte inom 
patenträttens område varför huvudregeln om LG:s samtycke alltjämt är 
gällande.104

 
LT:s konkursbo är bundet av överlåtelseförbudet i samma utsträckning som 
gäldenären.105

 
Även vad gäller boets möjligheter att överlåta licensrätten, laborerar Möller 
med tre olika situationer. Om boet saknar inträdesrätt, om boet har 
inträdesrätt men väljer att inte inträda samt då boet väljer att inträda men 
efter ett tag vill avveckla kontraktet.106

                                                 
96 12 kap. 31 § 3 st JB. 
97 Möller, Konkurs och kontrakt, s. 635. 
98 Ibid. 
99 Möller, Insolvensrättsligt forum, s. 32. 
100 Se exempelvis Möller, Konkurs och kontrakt, s. 634 f., Håstad, a.a. s. 407-418, Ds 
1994:37, s. 46-49 och 69-71. 
101 Möller, Konkurs och kontrakt, s. 634 f. 
102 Folkesson, a.a. s. 141 f. 
103 Håstad, a.a. s. 409 f. 
104 Stycket bygger på Möller, Insolvensrättsligt forum, s. 21. 
105 Stycket bygger på Möller, Insolvensrättsligt forum, s. 21. 
106 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 644 f. 
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Saknar boet inträdesrätt på grund av att LT inte lagt ner väsentliga 
investeringar eller boet saknar de nödvändiga kvalifikationerna för att kunna 
inträda, bör boet inte ges någon möjlighet att överlåta licensrätten. I dessa 
situationer har LG ansetts ha ett skyddsvärt intresse och får dessutom häva 
avtalet. Detta bör även innebära att överlåtelse ej får ske. Har LG redan hävt 
avtalet saknas dessutom någon licensrätt att överlåta, i teknisk 
bemärkelse.107

 
Den andra situationen innebär att boet av någon anledning inte vill inträda 
men att LT redan lagt ner väsentliga investeringar före konkursen. 
Anledningen till boets ovilja att inträda kan bero på många faktorer. En kan 
vara att produktionen redan ligger nere. En annan att konkursförvaltaren 
inte vågar riskera att träda in eftersom det ger upphov till en massafordran 
för motparten. Om frågan om boets möjlighet att hindra LG från att häva ett 
avtal även anses vara avgörande för boets rätt att överlåta rättigheten, torde 
boet i den nyss nämnda situationen ha en sådan överlåtelserätt. En analogi 
från 12 kap. 31 § 3 st 3 p JB (lokalhyra efter tillträde) eller 9 kap. 30 § 1 st 
JB in fine (jordbruksarrende efter tillträde) ger förmodligen tillräckligt stöd 
för detta även avseende patentlicensavtal. Detta innebär alltså att boet 
förmodligen enligt gällande rätt har möjlighet att överlåta en licensrätt trots 
att boet faktiskt inte inträtt i kontraktsförhållandet. Det skulle räcka med att 
boet hade möjlighet att träda in. Att boet valt att inte göra så, spelar enligt 
Möllers sätt att se det ingen roll för överlåtelsefrågan.108

 
Den tredje situationen reflekterar något annorlunda problemställningar. Har 
boet inträtt finns det inte längre någon konflikt mellan att överlåta och för 
LG att få häva eftersom kontraktsförhållandet redan löper på massaplanet. I 
den situationen är det istället fråga om i vilken utsträckning LT-byte 
överhuvudtaget är tillåtet i konkurs. Utgångspunkten är att boet är bundet av 
samma kontraktsrättsliga regler om överlåtelse som gäldenären var innan 
konkursen.109

 
Om kontraktsrättsliga regler saknas kan bara erinras om bestämmelsen i 43 
§ PL. Enligt denna bestämmelse får LT endast överlåta licensrätten om LG 
gett sitt samtycke. Saknas detta, finns ingen möjlighet för LT att överlåta 
licensen. Eftersom LT:s konkursbo, genom att inträda i dennes 
avtalsförhållanden, inte kan få bättre rätt än gäldenären hade innan 
konkursen, kan boet inte heller ges rätt att överlåta licensrätten i nu nämnda 
situation.110

 
Överlåter boet licensrätten kvarstår dock ansvaret för fullgörelse av avtalet 
om annat inte avtalats eller följer av LG:s konkludenta handlande. 
Förvärvarens ansvar startar in dubio vid tidpunkten för överlåtelsen. Vid 

                                                 
107 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 644. 
108 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 645. 
109 Ibid. 
110 Möller, Insolvensrättsligt forum, s. 21. 
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överlåtelse i konkurs kan boets kvarvarande ansvar innebära att boets 
avveckling försenas. Eventuellt skulle såväl boets som konkursgäldenärens 
ansvar vid denna typ av överlåtelser, upphöra redan genom 
överlåtelseavtalet. Däremot kan boet ställa krav på att förvärvaren ställer 
ekonomisk säkerhet för uppfyllandet av sina förpliktelser enligt avtalet.111

 
Om boet skall avvecklas och boet överlåter en licensrätt utan att först 
inträda, måste boet jämlikt 5 kap. 10 § KL avsätta medel för LG:s eventuella 
ersättningskrav som kan uppkomma om förvärvaren ej uppfyller sina 
förpliktelser gentemot LG. Har boet inträtt innan överlåtelsen och avtalet 
således löper med massaansvar för boet, finns ingen motsvarande regel om 
avsättning för villkorade fordringar eftersom ovannämnda paragraf endast är 
direkt tillämplig på konkursfordringar. Eventuellt kan bestämmelsen dock 
tillämpas analogt för massafordringar. Detta skulle innebära att boet även 
efter inträde och överlåtelse skulle vara skyldigt att avsätta medel för 
villkorade massafordringar. Enligt 5 kap. 10 § KL behöver avsättning dock 
inte ske om det saknas anledning att anta att villkoret, d.v.s. förvärvarens 
underlåtenhet att fullgöra, kommer att uppfyllas.112

                                                 
111 Stycket bygger på Möller, Insolvensrättsligt forum, s. 21 ff. 
112 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 649 f. 
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3 Amerikansk rätt 

3.1 Kort om konkursinstitutet 

Amerikansk insolvensrätt utgörs av federal lagstiftning som står att finna i 
Avdelning 11 i U.S.C. (United States Code).113 Avdelningen benämns BC 
(Bankruptcy Code). Med tanke på att BC är federal lagstiftning får de 
enskilda delstaterna inte lagstifta på insolvensrättens huvudområde. 
Delstatlig lagstiftning som i övrigt reglerar förhållanden mellan borgenärer 
och gäldenärer är dock tillåten.114

 
BC innehåller två huvudsakliga förfaranden, dels ett avvecklingsförfarande 
(liquidation), dels ett rekonstruktionsförfarande (reorganization). Det första, 
som kan liknas vid det svenska konkursinstitutet, regleras främst i 7 kap. BC 
och rekonstruktionsförfarandet regleras i 11 kap. BC. Avveckling av en 
konkursgäldenärs affärsverksamhet kan dock ske både enligt 7 kap. och 11 
kap. BC.115

 
Ett insolvensförfarande inleds antingen av gäldenären själv eller av en eller 
flera borgenärer gemensamt.116 Vid ett rekonstruktionsförfarande enligt 11 
kap. BC tillsätts normalt sett ingen konkursförvaltare (trustee) utan 
konkursgäldenären får fortsätta att bedriva sin rörelse som en ”debtor in 
possession” (D.I.P.).117 D.I.P. agerar dock i egenskap av förtroendeman åt 
samtliga borgenärer och har samma rättigheter som en trustee.118Vid 
avvecklingsförfarandet tillsätts däremot en trustee som skall sköta 
avvecklingen av konkursboet.119

 
Ett konkursförfarande enligt 7 kap. BC syftar främst till att på ett eller annat 
sätt avveckla gäldenärens verksamhet. En trustee kan dock under vissa 
omständigheter få domstolens medgivande till att driva verksamheten vidare 
tillfälligt. Så kan till exempel vara fallet när vissa av gäldenärens 
kontraktsförhållanden kan inbringa medel vid avyttring av tillgångar eller 
för avvecklingen av boet.120

 
När ett konkursförfarande inleds bildas ett konkursbo (estate) som är en ny 
juridisk person. Konkursboet ges en vid definition och anses innehålla 
                                                 
113 Hänvisas till som Title 11 of the United States Code eller enklare, 11 U.S.C. 
114 Stycket bygger på Bankruptcy: an overview, 
http://www.law.cornell.edu/topics/bankruptcy.html, 2003-06-04. 
115 1123(b)(4), 1129(a)(11) §§ BC. 
116 Brozman, Tina L., Seamon, Scott K., Bankruptcy and Intellectual Property, 706 PLI/Pat 
343, June 2002, s. 345. 
117 Ibid. 
118 Friedman, Ellen A., Intellectual Property Issues in Bankruptcy, 1316 PLI/Corp 73, June 
2002, s. 82. 
119 Ibid. 
120 Stycket bygger på Tuula, a.a. s. 161. 
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samtliga gäldenärens tillgångar beräknat från förfarandets inledande. Det 
spelar således ingen roll var tillgångarna finns eller vem som handhar dem. I 
boet ingår även egendom som boet återvinner samt de intäkter som 
konkursboet uppbär från gäldenärens tillgångar. Immaterialrättsliga 
licensavtal anses, liksom andra kontraktuella rättigheter, vara en tillgång i 
konkursboet.121

 
En av de viktigaste effekterna av att en konkursansökan lämnas in är att det 
ger upphov till ett s.k. automatic stay i enlighet med 362 § BC. Detta är ett 
moratorium som innebär att alla försök att komma åt konkursboets 
tillgångar, eller att överhuvudtaget göra någonting gällande mot gäldenären, 
tillfälligt hindras. Därefter måste alla krav eller anspråk på gäldenären eller 
boet gå via konkursdomstolen.122

 
Med tanke på att jag har för avsikt att jämföra det svenska konkursinstitutet 
med dess amerikanska motsvarighet, kommer den följande redogörelsen för 
amerikansk rätt främsta att handla om avvecklingsförfarandet enligt 7 kap. 
BC. Många av BC:s bestämmelser är dock tillämpliga oavsett om det är 
fråga om en avveckling eller ett rekonstruktionsförfarande. 

3.2 Domstolarna 

I USA finns det såväl delstatliga som federala domstolar. Landet är uppdelat 
i ett hundratal domstolsdistrikt med en federal domstol i varje distrikt, s.k. 
District Courts of the United States. Därefter överklagas en dom till en 
Circuit Court of Appeal, motsvarande vår hovrätt. Högsta instans är the 
Supreme Court of the United States.123

 
I USA finns speciella konkursdomstolar, United States Bankruptcy Courts. 
Dessa är federala domstolar som oftast inryms i samma byggnad och utgör 
en del av de allmänna federala distriktsdomstolarna.124 När ett konkursmål i 
en konkursdomstol inletts, får domstolen behörighet även avseende andra 
frågor än de rent konkursrättsliga.125En effekt av att ett mål initierats hos en 
konkursdomstol är att allt som görs utanför gäldenärens normala 
affärsverksamhet kräver domstolens godkännande.126 En dom från en 
Bankruptcy Court överklagas i första hand till en allmän District Court, 
därefter till en Circuit Court of Appeals och i sista hand till the Supreme 
Court. 

                                                 
121 Stycket bygger på Goldman, William M., The Treatment of Intellectual Property in 
Bankruptcy, 704 PLI/Pat 167, June 2002, s. 181. 
122 Stycket bygger på Riback, Stuart M., Intellectual Property Licenses: The Impact of 
Bankruptcy, 722 PLI/Pat 203, January 6-7 2003, s. 206. 
123 Stycket bygger på Tuula, a.a. s. 110. 
124 Riback, a.a. s. 205. 
125 Brozman, et. al., a.a. s. 345. 
126 Friedman, a.a. s. 82. 
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3.3 Patentlicensavtal i konkurs 

3.3.1 ”Executory contracts” 

BC innehåller en särskild bestämmelse som reglerar olika avtals ställning i 
konkurs. I 365(a) § BC stadgas att en konkursförvaltare, med domstolens 
tillåtelse, antingen får inträda i (assume) eller häva (reject) ett executory 
contract. En konkursförvaltare får även överlåta (assign) ett executory 
contract.127

 
Konkursförvaltarens möjligheter att inträda i fördelaktiga avtal och häva 
betungande avtal bidrar till att maximera värdet av boets tillgångar.128 Att 
ett avtal klassificeras som executory är således helt avgörande för 
konkursförvaltarens valmöjligheter i förhållande till avtalen.129

 
Termen executory contract definieras inte någonstans i lagtexten men 
genom doktrin och praxis har ett par definitioner av begreppet vuxit fram. 
Den mest accepterade definitionen är den s.k. ”Countryman” - definitionen 
enligt vilken ett avtal är executory om följande är vid handen: 
 

… a contract under which the obligations of both the bankrupt and the 
other party to the contract are so far unperformed that the failure of either 
to complete performance would constitute a material breach excusing the 
performance of the other.130

 
Denna metod att definiera ett executory contract beskrivs av vissa domstolar 
som “material breach” - testet. Detta eftersom ett executory contract enligt 
Countryman -definitionen bland annat förutsätter att ena partens 
underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser skulle utgöra ett väsentligt 
avtalsbrott, ett material breach, för att motparten i sin tur skall befrias från 
sin fullgörelseplikt.131

 
Vidare skall avtal, för att vara executory, enligt definitionen vara ömsesidigt 
förpliktande och ännu ej i sin helhet uppfyllda. När ena parten redan 
fullgjort alla sina förpliktelser är avtalet inte längre att betrakta som 
executory.132

                                                 
127 365(c) § BC. 
128 Brozman, et. al., a.a. s. 347. 
129 Kuney, David R., Intellectual Property Law in Bankruptcy Court: The Search for a 
More Coherent Standard in Dealing with a Debtor’s Right to Assume and Assign 
Technology Licenses, American Bankruptcy Law Review, Vol. 9, Num. 2, Winter 2001, s. 
8. 
130 Citat från Countryman, Vern, Executory Contracts in Bankruptcy: Part 1, 57 MINN. L. 
REV. 439, 1973. 
131 Stycket bygger på Agin, Warren E., Drafting the Intellectual Property License: 
Bankruptcy Considerations, Journal of Bankruptcy Law and Practice, Vol. 9, s. 591. 
132 Stycket bygger på Dotson, Denise M., Cifelli, James, Intellectual Property Licensing 
under the Bankruptcy Code: Rights and Remedies Following Bankruptcy Filing by a 
Licensor or Licensee, 733 PLI/Pat 299, January 2003, s. 305. 
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Vissa domstolar har på senare tid börjat använda sig av en annan metod för 
att fastställa om ett avtal är executory. Denna metod betecknas ”functional 
analysis approach” och är något mer flexibel. Den ser till parternas roller 
samt huruvida ett inträde eller en hävning av avtalet kommer att gynna 
konkursboet.133 Gynnas boet av att avtalet anses vara executory, kommer 
domstolen att hantera det som ett sådant. Dessutom behöver avtalen inte 
vara ömsesidigt förpliktande och ännu ej uppfyllda, enligt den senare 
definitionen.134

 
The Supreme Court har definierat ett kontrakt som executive när 
”performance remains due to some extent on both sides”.135

 
Normalt sett anses immaterialrättsliga licensavtal vara executory eftersom 
parterna under hela avtalstiden har en kvarstående skyldighet att inte 
stämma varandra för immaterialrättsintrång avseende 
avtalsobjektet.136Andra kontinuerliga förpliktelser kan innefatta löpande 
betalningar av royalty, utbildning av LT:s personal eller skyldighet att 
tillhandahålla motparten eventuella förbättringar på avtalsobjektet.137 Med 
tanke på att det, oberoende av vilken definitionen av executory contracts 
domstolen tillämpar, är omfattningen och typen av förpliktelserna i avtalet 
som är avgörande, måste parterna noga formulera avtalsvillkoren.138

 
Avtalsvillkorens lydelse kan få stor betydelse avseende licensavtal. I vissa 
fall har domstolarna ansett att avtal som benämnts licensupplåtelser, 
egentligen utgör fullständiga överlåtelser av äganderätten till den 
immateriella grundrättigheten. Följden är att 365 § BC ej är tillämplig och 
att konkursförvaltaren således inte har någon möjlighet att inträda eftersom 
ett giltigt licensavtal helt enkelt saknas.139

 
Även till synes obetydliga förpliktelser för en LT eller LG har dock ansetts 
tillräckligt för att ett executory contract skall vara för handen.140

 
Enkla patentlicensavtal har ansett vara executory contracts varför 365 § BC 
utan vidare är tillämplig på den typen av avtal.141 Även exklusiva 

                                                 
133 Agin, a.a. s. 591 f. 
134 Dotson, et. al., a.a. s. 305 f. 
135 NLRB v. Bildisco & Bildisco, 465 U.S. 513 (1984). 
136 In re Access Beyond Tech. Inc., 237 B.R. 32 (Bankr. D. Del. 1999). 
137 Dotson, et. al., a.a. s. 306. 
138 Dotson, et. al., a.a. s. 306 f. 
139 Stycket bygger på Kupetz, David S., Intellectual Property Issues in Chapter 11 
Bankruptcy Reorganization Cases, I: IDEA: The Journal of Law and Technology 1995, s. 
386 not [n.18]. 
140 In re CFLC, 89 F.3d 673 (9th Cir. 1996). 
141 In re CFLC, 89 F.3d 673 (9th Cir. 1996) och In re Patient Educ. Media, Inc., 210 B.R. 
237 (Bankr. S.D.N.Y. 1997). 
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patentlicensavtal anses vara executory contracts om det är fråga om en 
exklusiv licensupplåtelse och inte en försäljning av själva patentet.142

3.3.2 Verkan av konkursklausuler i patentlicensavtal 

Patentlicensavtal innehåller ibland konkursklausuler, s.k. ”ipso facto-
klausuler”. Dessa innebär att motparten ges rätt att omedelbart häva avtalet 
om gäldenären försätts i konkurs. Dessa typer av klausuler saknar verkan i 
amerikansk rätt. Anledningen är att sådana klausuler skulle strida mot det 
allmänna moratoriet som enligt 362 § BC inträder när en part försätts i 
konkurs. Motparten kan till och med tvingas fullgöra sina förpliktelser 
enligt avtalet trots gäldenärens konkurs. För att få rätt att häva kontraktet 
måste motparten få konkursdomstolens godkännande, oberoende av om 
hävningsrätt existerar enligt licensavtalet.143

 
Även om konkursklausuler inte är tillåtna, hindrar inget att parterna avtalar 
om omedelbar hävningsrätt vid ena partens betalningssvårigheter. Så länge 
bestämmelsen inte uttryckligen knyter an till ena partens konkurs, borde den 
vara tillåten. Innehåller ett avtal en sådan bestämmelse är det möjligt att 
motparten hinner häva avtalet innan gäldenären hunnit ansöka om 
konkurs.144

3.3.3 Licensgivarens konkurs 

Förvaltarens hävningsrätt 
Ett konkursbeslut innebär inte att LT måste upphöra att utnyttja en licensrätt 
men innebär enligt 365(a) § BC att konkursförvaltaren ges rätt att häva 
gäldenärens redan ingångna executory contracts. Detta förutsätter dock 
konkursdomstolens godkännande enligt samma bestämmelse.145 Effekten av 
en hävning är att avtalet anses uppsagt och motparten får en oprioriterad 
fordran i konkursen beräknad från dagen för konkursansökan.146

 
När LG går i konkurs överförs alla immateriella grundrättigheter och 
licensavtal knutna till rättigheterna på konkursboet.147 Innan 
konkursförvaltaren fattat något beslut om eventuell hävning av eller inträde 
i licensavtalen, kan LT fortsätta att utnyttja sina licensrätter men skall 
erlägga licensavgifterna till konkursförvaltaren.148 Konkursboet är dessutom 
skyldigt att fullgöra gäldenärens förpliktelser fram tills dess att ett beslut i 
                                                 
142 Klee, Kenneth N., Pachulski, Isaac M., Fidler, Davis A., Kurth, Mette H., Winston, Eric 
D., Recent Developments Concerning Intellectual Property and Bankruptcy, 2003. Hämtad 
på www.ibls.com/dl/IP_Paper.pdf, 2003-06-04. 
143 Stycket bygger på Friedman, a.a. s. 86. 
144 Ibid. 
145 Kennedy, David H., Handling Intellectual Property Issues in Business Transactions 
2003 – Structuring deals involving significant intellectual property assets, 740 PLI/Pat 
947, March-May 2003, s. 996. 
146 365(g) och 502(g) §§ BC. 
147 Stycket bygger på Nimmer, Raymond T., Licensing of Information Assets – Licensor as 
Bankrupt, INFOLAW 11:162, updated October 2002. 
148 365(n)(4)(B) § BC. 
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hävningsfrågan fattats.149 Skulle konkursboet under denna period dra fördel 
av motpartens prestationer, skall boet ersätta motparten i motsvarande 
mån.150

 
I och med att konkursansökan enligt 362 § BC innebär ett allmänt 
moratorium, får LT inte säga upp ett avtal som gällde innan konkursbeslutet. 
För detta krävs konkursdomstolens befriande från moratoriet.151 Skulle 
motparten sluta att fullgöra sina förpliktelser på grund av konkursen, kan 
denne bli skadeståndsskyldig på grund av otillåten uppsägning av 
kontraktet.152

 
Konkursdomstolarna tar normalt sett inte hänsyn till hur hårt en hävning slår 
mot LT men kräver att hävningen avser avtalet i alla dess delar.153 
Domstolen grundar istället sitt beslut på huruvida ett hävande av avtalet är 
affärsmässigt motiverat och gynnsamt för boet.154 Denna bedömningsgrund 
har kommit att kallas för Business Judgement Rule.155 I vissa fall har 
domstolen dock inte tillåtit hävning med hänvisning till att konkursboets 
vinst, inte stod i rimlig proportion till den skada LT skulle lida på grund av 
hävandet.156

 
Vid ett hävande av ett licensavtal är det inte frågan om att eventuellt redan 
utförda prestationer skall återgå. Hävningen har endast relevans på 
avtalsparternas framtida åtaganden.157

Inskränkning i hävningsrätten – 365(n) § BC 
I ett mål från 1985 fastslog en federal appellationsdomstol att 
konkursförvaltarens hävande av ett licensavtal, innebar att LT ej längre 
kunde utnyttja sin licensrätt utan att göra sig skyldig till 
immaterialrättsintrång.158 Som ett svar på domen, antog kongressen 1988 en 
ny bestämmelse, 365(n) § BC.159

 
365(n) § BC kallas för Intellectual Property Bankruptcy Protection Act 
(IPBPA) och innebär bland annat att LT, vid LG:s konkurs, ges möjlighet 
att antingen anse avtalet uppsagt, eller behålla licensrätten i samma 
utsträckning som den gällde på konkursdagen.160

 

                                                 
149 365(n)(4)(A)(i) § BC. 
150 In re ICS Cybernetics, Inc., 111 B.R. 32 (Bankr. N.D.N.Y. 1989). 
151 Nimmer, INFOLAW 11:162. 
152 Brozman, et. al., a.a. s. 347. 
153 Kennedy, a.a. s. 996 f. 
154 Nimmer, INFOLAW 11:162. 
155 Ibid. 
156 In re Meehan, 59 B.R. 380 (Bankr. E.D.N.Y 1986) och In re Noco, Inc., 76 B.R. 839 
(N.D. Fla. 1987). 
157 Stycket bygger på Kennedy, a.a. s. 997 f. 
158 Lubrizol Enterprises v. Richmond Metal Finishers Inc., F.2d 1043 (4th Cir. 1985). 
159 Kennedy, a.a. s. 997. 
160 365(n)(1)(A)-(B) BC. 
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För att avtalet skall få anses uppsagt av LT krävs att LG:s hävande i sig, 
innebär ett sådant kontraktsbrott att det även utom LG:s konkurs skulle leda 
till att LT fick säga upp avtalet.161 LG:s vägran att utföra sina skyldigheter 
skulle kunna vara en sådan omständighet som enligt avtalet gav LT rätt att 
häva avtalet.162 Väljet LT att anse avtalet uppsagt, får denne en oprioriterad 
skadeståndsfordran på LG:s konkursbo men måste omedelbart upphöra med 
utnyttjandet av licensen.163

 
Väljer LT att fortsätta utnyttjandet av licensrätten, tvingas LT betala de 
resterande royaltyavgifterna för hela avtalstiden och samtidigt ge upp alla 
eventuella krav på LG som annars hade kunnat göras gällande i 
konkursen.164 Anspråk som LT vill göra gällande på grund av LG:s 
kontraktsbrott kommer alltså endast att bli oprioriterade fordringar i 
konkursen.165 En LT som gjort stora förskottsbetalningar till LG, får inte 
heller kvitta dessa mot de betalningar som skall göras sedan LT valt att 
behålla licensrätten.166

 
Har LG:s konkursförvaltare hävt licensavtalet befrias LG från att utföra 
avtalade biförpliktelser såsom att utbilda LT:s personal, utföra nödvändiga 
reparationer och från att förse LT med uppdaterade versioner av 
avtalsobjektet. Den enda rätten som LT kan kräva, är att konkursförvaltaren 
respekterar att licensen är exklusiv och inte upplåter konkurrerande licenser 
under den kvarvarande avtalstiden.167

 
Sammanfattningsvis innebär LG:s konkurs att boet har rätt att häva 
konkursgäldenärens avtal. Vad gäller immaterialrättsliga licensavtal har LT, 
mot fortsatt erläggande av royaltybetalningar, rätt att utnyttja licensrätten 
under den resterande avtalstiden även om LG:s konkursbo häver avtalet. LT 
kan dock inte kräva att boet fullgör några positiva biförpliktelser under den 
resterande avtalstiden. Skulle boet göra sig skyldig till kontraktsbrott, kan 
LT endast räkna med en oprioriterad fordran i konkursen. 

Inträde och överlåtelse av patentlicensavtalet 
Huvudregeln i 365 § BC är att konkursförvaltaren har en inträdesrätt i 
förhållande till gäldenärens avtal.168 I likhet med hävning, krävs dock 
domstolens godkännande och bedömningen görs utifrån samma grunder 
d.v.s. affärsmässig försvarbarhet och gynnande av boet av ett inträde i 
gäldenärens avtalsförhållanden.169 Vissa domstolsjurisdiktioner anser dock 
att inträde kan ske genom konkludent handlande och kräver inte domstolens 
godkännande.170 Att inträda innebär helt enkelt att avtalet fortsätter att gälla 
                                                 
161 365(n)(1)(A) BC 
162 Kupetz, a.a. s. 390. 
163 Michelson, Randy M., Bankruptcy and Licensing, 704 PLI/Pat 247, June 2002, s. 262. 
164 365(n)(2)(B) och 365(n)(2)(C)(i) BC. 
165 Klee, et. al., a.a. 
166 Ibid. 
167 Stycket bygger på Kupetz, a.a. s. 391. 
168 365(a) § BC. 
169 Friedman, a.a. s. 87. 
170 Michelson, a.a. s. 258. 
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på samma villkor som hade gällt om LG inte varit i konkurs.171 Inträde 
måste dock ske inom 60 dagar.172 Görs inte detta, anses avtalet vara hävt.173

 
Har gäldenären gjort sig skyldig till kontraktsbrott innan konkursen, måste 
konkursförvaltaren åtgärda detta innan inträde kan ske. Detta görs antingen 
genom att kompensation utgår direkt eller att förvaltaren ställer säkerhet för 
motpartens kompensation. Dessutom måste konkursförvaltaren garantera att 
avtalet kommer att fullgöras även efter inträdet.174

 
Konkursboet inträder i avtalet med massaansvar från inträdesdagen. Detta 
innebär att motparten får en massafordran istället för en konkursfordran på 
boet, i händelse av kontraktsbrott efter inträdet.175

 
Boets inträdesrätt är dock inte absolut utan BC innehåller en del undantag, 
bland annat i 365(c) § BC. Enligt denna bestämmelse får inträde eller 
överlåtelse av avtalet endast ske om motparten enligt tillämplig lagstiftning 
kan tvingas acceptera fullgörelse från någon annan än gäldenären och 
motparten lämnar sitt samtycke till inträdet eller överlåtelsen.176 Denna 
bestämmelse är viktig bland annat vid licensavtal avseende immateriella 
rättigheter.177 När det är LG som befinner sig i konkurs, torde LT oftast inte 
ha något emot att boet inträder varför samtycke normalt inte vägras och boet 
således ges inträdesrätt i LG:s avtalsförhållanden.178

 
LG:s möjlighet att överlåta patentlicensavtalet regleras i 365(f) § BC. Enligt 
denna bestämmelse får konkursförvaltaren överlåta executory contracts 
förutsatt att inträde först skett och att godtagbar säkerhet ställs för 
förvärvarens framtida prestationer.179 Vid utformandet av licensavtal, bör 
LT försöka få in en bestämmelse som definierar ”godtagbar säkerhet för 
framtida prestationer” eftersom detta inte definieras i BC. Definitionen 
borde uttryckligen innehålla en formulering innebärande att en förvärvare 
accepterar LG:s samtliga förpliktelser, inklusive positiva biförpliktelser, 
enligt licensavtalet.180 Även om en sådan bestämmelse inte skulle vara 
tillämplig i LG:s konkurs, kan den fungera som hjälpmedel för 
konkursdomstolen vid fastställandet av parternas avsikt med avtalet.181

Överlåtelse av patentet 
Enligt 363 § BC har konkursförvaltaren rätt att sälja egendom som tillhör 
gäldenären. Ett patent kan vara sådan egendom som får säljas enligt 363 § 
BC. Vid LG:s konkurs kan det dock uppstå konflikt mellan 365 § BC och 

                                                 
171 Riback, a.a. s. 207. 
172 365(d)(1) § BC. 
173 Ibid. 
174 365(b)(1) § BC. 
175 503 och 507(a)(1) §§ BC. 
176 365(c)(1)(A)-(B) § BC. 
177 Friedman, a.a. s. 89. 
178 Friedman, a.a. s. 93. 
179 365(f)(2)(A)-(B) § BC. 
180 Kupetz, a.a. s. 397. 
181 Ibid. 
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363 § BC. Ett fall från konkursdomstolen i Delaware åskådliggör problemet 
på ett bra sätt.182

 
I målet sålde konkursförvaltaren bland annat immateriella rättigheter som 
var belastade med licensrätter. Förvärvaren ville dock inte överta LG:s 
licensavtal utan endast äganderätten till de immateriella rättigheterna. Efter 
försäljningen hävde konkursförvaltaren licensavtalet. I enlighet med 365(n) 
§ BC valde LT att fortsätta utnyttjandet av licensen. Royaltybetalningarna 
gjordes till konkursboet. Frågan var vem som var den riktige mottagaren av 
royaltybetalningarna. Distriktsdomstolen fastställde konkursdomstolens 
dom som innebar att LG:s konkursbo var rätt mottagare eftersom 
förvärvaren av immaterialrätten inte samtidigt hade accepterat licensen. 
Domstolen stördes inte av det faktum att den nye 
immaterialrättsinnehavaren inte hade någon kontroll över utnyttjandet av 
den immateriella rättigheten.183

 
Domen innebär att 365(n) § BC tydligen kan få negativa effekter för en 
potentiell köpare av en immateriell grundrättighet. För att en dylik köpare 
till fullo skall kunna kontrollera utnyttjandet, krävs att köparen vill inträda i 
överlåtarens avtalsförhållande, något som inte alltid är fallet.184

 
Förvärvare av immateriella rättigheter från ett konkursbo kan i vissa fall dra 
nytta av konkursförvaltarens befogenheter. Sker en försäljning av egendom 
med konkursdomstolens tillåtelse, innebär det att en godtroende köpares 
förvärv anses vara exstinktivt och således inte angripbart av tredje man. 
Vidare har förvaltaren befogenhet att avyttra egendom utan vissa 
belastningar från tredje man. 365(n) § BC innebär dock att en förvärvare 
alltid måste respektera utestående licensrätter som LT valt att behålla trots 
LG:s hävning av licensavtalet.185

 
För att konkursförvaltaren skall få sälja egendom fri från 
tredjemansintressen, måste ett antal rekvisit vara uppfyllda. Dels skall icke-
insolvensrättslig lagstiftning tillåta sådan försäljning, dels krävs samtycke 
från innehavaren av viss rätt i egendomen. Är det till exempel fråga om 
egendom som är pantsatt, måste försäljningssumman överstiga värdet av 
samtliga panträttsinteckningar i egendomen. Dessutom skall panthavarna 
kunna tvingas acceptera pengar som vederlag för sina respektive 
fordringar.186

Några sakrättsliga aspekter 
Patenrättsöverlåtelser är föremål för federal registrering enligt den federala 
patentlagen.187 Både ny ägare och ny hypoteksinnehavare av egendomen 

                                                 
182 In re Cellnet Data Systems, Inc., 277 B.R. 588 (Bankr. D. Del. 2002). 
183 Ibid. 
184 Stycket bygger på Riback, a.a. s. 213. 
185 Stycket bygger på Moore, Gary H., Buying Intellectual Property from Troubled 
Companies, 690 PLI/Pat 219, February – March 2002, s. 227 f. 
186 Stycket bygger på Moore, a.a. s. 243 f. 
187 35 U.S.C. 261 § (the Patent Act) 
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skall registrera sina förvärv. Registrering sker hos U.S. PTO (United States 
Patent and Trademark Office) och skall ske senast tre månader efter 
rättshandlingens företagande. Skulle en överlåtelse eller inteckning inte 
registreras inom denna tidsperiod, är den inte giltig i förhållande till senare 
registrerade godtroende förvärvare av patentet eller i förhållande till senare 
registrerad godtroende hypoteksinnehavare.188

 
Även licensupplåtelser kan registreras men registreringen har ingen 
sakrättslig verkan. Skulle två licenser konkurrera, gäller prioritetsprincipen 
d.v.s. en tidigare har företräde framför en senare upplåten licens.189

 
Enligt 261 § Patent Act kan en patenthavare upplåta exklusiva licenser i 
patenträtten. Vidare skall alla typer av rättshandlingar som innebär att 
patenthavarens äganderätt påverkas, registreras hos U.S. PTO för att vara 
giltiga i förhållande till godtroende förvärvare eller hypoteksinnehavare. I 
praxis har exklusiva patenlicensupplåtelser i vissa fall ansetts vara 
överlåtelser. Åtminstone om upplåtelsen gäller under hela patentets 
giltighetstid. Frågan är då vilken konsekvensen blir av att licensrätten inte 
har registrerats hos U.S. PTO.190

 
Det saknas praxis angående ofullbordade registreringar avseende exklusiva 
licensupplåtelser. Däremot har ett antal domstolar avgjort vad som gäller 
om säkerhetsöverlåtelser i patentet inte registrerats i behörig ordning.191

 
Enligt 544 § BC betraktas konkursförvaltaren som en hypotetisk 
panthavande borgenär (hypothetical lien creditor) i fråga om prioritet i 
förhållande till andra borgenärer. Om en borgenär med säkerhetsrätt i 
gäldenärens egendom inte har registrerat säkerhetsrätten i behörig ordning, 
kan förvaltaren ogiltigförklara vissa säkerhetsrätter och betrakta borgenären 
som en fordringsägare utan säkerhet för sin fordran.192 Under vissa 
omständigheter har domstolarna i ett antal fall dock inte tillerkänt 
konkursförvaltaren denna rätt.193

 
I ett rättsfall från konkursdomstolen i södra Kaliforniens domstolsdistrikt, 
åberopade förvaltaren sin rätt enligt 544(a)(1) § BC, i ett försök att 
ogiltigförklara en säkerhetsöverlåtelse av ett patent. Grunden för 
åberopandet var att säkerhetsrätten inte var registrerad hos U.S. PTO i 
enlighet med föreskriften därom i 261 § Patent Act. Domstolen avvisade 
åberopandet och förklarade att förvaltaren inte hade en sådan rätt. Även om 

                                                 
188 Stycket bygger på Moore, a.a. s. 244. 
189 Stycket bygger på Gladstone Mills III, et. al., Patent Law Fundamentals, PATLAWF s 
17:4, July 2003. 
190 Stycket bygger på Klee, et. al., a.a. 
191 Ibid. 
192 Sloan Coats, et. al., Hot Issues in Copyright and Trademark Licensing, 20 No. 2 CILW 
16, February 2003, s. 22 f. 
193 In re Transportation Design & Tech., Inc., 48 B.R. 635 (Bankr. S.D. Cal. 1985), In re 
Cybernetic Services., Inc., 252 F.3d. 1039 (9th Cir. 2001) och City Bank & Trust Co. v. 
Otto Fabric, Inc., 83 B.R. 780 (D. Kan. 1988). 
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en godtroende förvärvare eller hypoteksinnehavare som registrerat sin rätt 
till patentet skulle ha prioritet framför oregistrerade tidigare förvärvare och 
hypoteksinnehavare, har en förvaltare inte denna rätt i sin egenskap av 
hypotetisk panthavande borgenär.194

 
Konkursförvaltaren, i sin roll som hypotetisk panthavande borgenär, torde 
då också sakna möjlighet att ogiltigförklara en exklusiv licensupplåtelse 
som inte registrerats hos U.S. PTO.195

3.3.4 Licenstagarens konkurs 

Förvaltarens hävningsrätt 
I princip samma regler som gäller vid LG:s konkurs är tillämpliga vid LT:s 
konkurs.196 365(n) § BC gäller enligt sin lydelse dock inte vid LT:s 
konkurs.197

 
Konkursförvaltaren måste lämna besked huruvida boet vill häva eller 
inträda i gäldenärens kontraktsförhållanden inom 60 dagar från 
ansökningsdagen för konkursen. Fattas inget beslut inom denna tidsrymd 
och har domstolen inte meddelat dispens, anses avtalet vara hävt.198

 
Konsekvensen av att avtalet hävs är att parterna befrias från sina respektive 
förpliktelser och att LG får en oprioriterad skadeståndsfordran i LT:s 
konkursbo på grund av kontraktsbrott.199

Inträde och överlåtelse 
Vid LT:s konkurs gäller princip samma regler avseende inträde och 
överlåtelse som vid LG:s konkurs.200 Vissa skillnader finns dock. 
 
Boets inträdesrätt är, som nämnts ovan, inte absolut utan 365(c) § BC 
innehåller en del undantag. Enligt bestämmelsen får inträde i, eller 
överlåtelse av, avtalet inte ske om motparten enligt tillämplig lagstiftning 
inte behöver acceptera fullgörelse från någon annan än gäldenären och 
motparten inte lämnat sitt samtycke till inträdet eller överlåtelsen.201 Denna 
bestämmelse är viktig bland annat vid LT:s konkurs.202 Skulle inträdes- och 
överlåtelseförbud anses vara tillämpligt i ett enskilt fall, innebär detta att 
LT:s rättigheter inte heller övergår på konkursboet.203

 

                                                 
194 In re Transportation Design & Tech., Inc., 48 B.R. 635 (Bankr. S.D. Cal. 1985). 
195 Klee, et. al., a.a. 
196 Se 3.3.3.1 ovan. 
197 365(n)(1) § BC föreskriver: ”…contract under which the debtor is licensor…” 
198 365(d)(1) BC. 
199 Stycket bygger på Michelson, a.a. s. 257. 
200 Se 3.3.3.2 ovan. 
201 365(c)(1)(A)-(B) § BC. 
202 Friedman, a.a. s. 89. 
203 Nimmer, Raymond T., Assigning Nonexclusive Licenses, LCOMTECH s 7:79, updated 
June 2003. 
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Enligt tillämplig federal patentlagstiftning får en LT med endast enkel 
licens, inte överlåta sina licensrättigheter utan LG:s samtycke.204 En 
domstol har nyligen slagit fast att detta överlåtelseförbud, i federal 
patentlagstiftning, även innebär att konkursboet är förhindrat från att inträda 
i avtalsförhållandet.205 Domstolen tillämpade ett hypotetiskt test enligt 
vilket gäldenären måste ha rätt att överlåta ett avtal för att ens få inträda i 
avtalet även om överlåtelseavsikt saknas.206 Även andra domstolsdistrikt 
tillämpar detta hypotetiska test för att avgöra inträdesfrågan.207 I 1st Circuit 
avvisas dock det hypotetiska testet. Istället tillämpas ett faktiskt test enligt 
vilket omständigheterna i varje enskilt fall blir avgörande.208

 
Anledningen till att icke-exklusiva patentlicensavtal inte fritt får överlåtas 
kom till uttryck i rättsfallet In re CFLC. Domstolen uttryckte att fri 
överlåtbarhet av licensrätten skulle verka hämmande på LG:s benägenhet att 
licensiera sina uppfinningar eftersom varje LT i sin tur skulle kunna 
vidareöverlåta sin licensrätt till LG:s konkurrenter. Med tanke på att LG 
aldrig själv skulle ha upplåtit licens till sina konkurrenter, borde LT inte 
heller få göra detta utan LG:s samtycke.209  
 
Ytterligare ett argument som har framförts mot fri överlåtbarhet är att en 
enkel licens egentligen inte är något annat än en utfästelse från LG att inte 
stämma LT för immaterialrättsintrång. En sådan utfästelse är personlig till 
sin karaktär och kan därför ej överlåtas utan LG:s uttryckliga 
medgivande.210

 
Eftersom en enkel patentlicens inte får överlåtas utan LG:s samtycke, 
behöver LG inte acceptera fullgörelse från någon annan än LT. Av denna 
anledning blir 365(c)(1)(A) § BC tillämplig och förhindrar boet från såväl 
inträde som överlåtelse av enkla patentlicenser.211

 
För exklusiva licensavtal måste LG noga formulera en utrycklig 
bestämmelse som förbjuder LT från att överlåta rättigheten för att denne 
skall vara förhindrad från att inträda i avtalet och från att överlåta 

                                                 
204 För ett synnerligen utförligt resonemang angående grunden för det patenträttsliga 
överlåtelseförbudet se Kuney, a.a. s. 3 ff. 
205 Perlman v. Catapult Entertainment, Inc., 165 F.3d 747 (9th Cir. 1999) 
206 Hirshman, Neil S., Fatall, Michael G., Spingola, Peter M., Assignability of Intellectual 
Property Licenses in Bankruptcy – Navigating the Murky Waters of Section 365, I: IPL 
Newsletter Fall 2002, Vol. 21 Num. 1, s. 14. 
207 In re Patient Education Media, Inc., 210 B.R. 237 (Bankr. S.D.N.Y. 1997), In re CFLC, 
89 F.3d 673 (9th Cir. 1996) och In re Access Beyond Tech. Inc., 237 B.R. 32 (Bankr. D. 
Del. 1999), In re James Cable Partners, 27 F.3d 534 (11th Cir. 1994), In re West Elec., 
Inc., 852 F.2d 79 (3rd Cir. 1988) och In re Catron, 158 B.R. 629 (E.D. Va. 1993), In re 
Magness, 972 F.2d 689 (6th Cir. 1992), Szombathy v. Controlled Shredders, Inc., 1996 WL 
417121 (Bankr. N.D. Ill. 1996). 
208 In re Cambridge Biotech Corp, 186 F.3d 1356 (1st Cir. 1999). 
209 In re CFLC, 89 F.3d 673 (9th Cir. 1996). 
210 Stycket bygger på Nimmer, LCOMTECH s 7:79. 
211 Stycket bygger på Levengood, Michael J., Protecting Clients Against Technology 
Vendor Bankruptcy, 735 PLI/Pat 9, January-March 2003, s. 28. 
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licensrätten.212 Det är ännu inte avgjort huruvida en exklusiv patentlicens 
som antingen förbjuder överlåtelse eller inte reglerar detta, får tillträdas och 
överlåtas.213Huvudregeln i BC är dock att executory contracts fritt får 
överlåtas.214

 
I ett rättsfall från 9th Circuit slog domstolen fast att konkursboets förbud 
från att inträda i licensavtalet utan LG:s samtycke, innebar att boet inte fick 
utnyttja licensrätten efter konkursens inledande och att LG istället fick en 
omedelbar hävningsrätt i förhållande till avtalet.215 En domstol i 1st Circuit 
kom dock fram till det motsatta och förklarade att boet skull ha inträdesrätt 
även utan LG:s samtycke.216

 
Skulle konkursförvaltare, av någon av ovan nämnda anledningar, ha rätt att 
vidareöverlåta licensrätter, skall godtagbar säkerhet dock ställas för att 
förvärvaren kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet i framtiden. 
Termen ”godtagbar säkerhet” innebär inte att överlåtaren måste garantera att 
förvärvaren kommer att fullgöra. Det räcker med att det är mer troligt att 
förvärvaren kommer att fullgöra än att denne inte kommer att fullgöra sina 
förpliktelser i framtiden.217

 
Sammanfattningsvis torde en patentlicenstagares konkursbo varken få 
inträda i eller överlåta licensavtalet utan patentlicensgivarens samtycke. Är 
det fråga om ett exklusivt licensavtal är det dock osäkert huruvida inträde 
och överlåtelse får ske. 

                                                 
212 Friedman, a.a. s. 90. 
213 Hirshman, et. al., a.a. s. 11. 
214 365(f)(2) BC. 
215 Perlman v. Catapult Entertainment, Inc., 165 F.3d 747 (9th Cir. 1999). 
216 In re Cambridge Biotech Corp, 186 F.3d 1356 (1st Cir. 1999). 
217 Stycket bygger på Riback, a.a. s. 219. 
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4 Analys 

4.1 Brister i gällande svensk rätt 

Utan att gå in på specifika frågor som ej med säkerhet kan besvaras, måste 
den största bristen i svensk rätt vara den totala avsaknaden av lagregler 
avseende patentlicensavtal i konkurser. Detta innebär i sig stor 
rättsosäkerhet och kan verka hämmande på licensieringsbenägenheten hos 
potentiella LG av immateriella rättigheter. 
 
Eftersom lagregler och vägledande praxis saknas, får bärkraften av olika 
argument i litteraturen istället avgöra vilket rättsläget enligt gällande rätt 
troligen är. Det säger dock sig självt att uttalanden i litteraturen inte på 
något vis är bindande för en domstol utan endast fungerar som mer eller 
mindre kvalificerade inlägg i debatten. 
 
En av svagheterna i svensk rätt är att det fortfarande råder osäkerhet om 
licensrätter ingår i konkursboet vid LT:s konkurs. 
 
Goda argument har i den tidigare framställningen framförts för att såväl 
omsättningsskydd som borgenärsskydd uppkommer redan genom 
upplåtelseavtalet.218 Motsatt åsikt finns dock alltjämt representerad i 
litteraturen och departementschefens uttalande om att sakrättsligt skydd 
troligen uppkommer redan genom avtalet, åtföljdes av en reservation för att 
domstolarna kunde komma att tillämpa ”köp-bryter-lega” – principen 
istället för avtalsprincipen.219 Det faktum att registrering av licensrätter hos 
PRV saknar sakrättslig betydelse, gör rättsläget än osäkrare. 
 
Uppkomsten av sakrättsligt skydd är så fundamental inom konkursrätten att 
osäkerhet därom slår igenom även på frågorna om konkursboets 
förfoganderätt över patentlicensavtal. Vad först angår konkursboets 
uppsägningsrätt, är den viktigaste effekten av att borgenärsskydd 
uppkommer redan vid upplåtelseavtalet att LG:s konkursbo inte utan 
massaansvar får häva eller säga upp avtalet.220 Även om själva upplåtelsen 
omfattas av sakrättsligt skydd, gör kanske vissa av LG:s biförpliktelser det 
inte. Rättsläget är återigen oklart. 
 
När det gäller immateriella rättigheter är det ibland svårt att skilja 
biförpliktelserna från den grundläggande förpliktelsen som i princip är det 
passiva upplåtandet av immaterialrätten. Klart är att ett konkursbos vägran 
att fullgöra vissa biförpliktelser, i princip är att jämställa med att säga upp 
avtalet. Även om LG:s vägran att uppfylla dessa förpliktelser ger LT rätt att 

                                                 
218 Se 2.3.4  under Licenstagarens sakrättsliga skydd. 
219 Prop. 1987/88:4 s. 19. 
220 Se 2.3.4  under Licenstagarens sakrättsliga skydd. 
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häva avtalet, får denne endast en oprioriterad konkursfordran om 
biförpliktelserna inte omfattas av det sakrättsliga skyddet. Det sakrättsliga 
skyddet för själva upplåtelsen skulle i sådant fall sakna värde för LT.221

 
Ett alternativ till det förmodade gällande rättsläget, är att alla förpliktelser 
som är väsentliga för utnyttjandet av licensen omfattas av det sakrättsliga 
skyddet. En sådan ordning kan dock inverka på konkursförvaltarens 
möjlighet att avveckla boet skyndsamt och maximera utdelningen till 
konkursborgenärerna.222

 
Ett annat alternativ är att helt frånkänna LT sakrättsligt skydd vid komplexa 
avtal där ett sådant skydd ändå i praktiken skulle vara meningslöst. Detta 
alternativ skulle nog vara mindre lämpligt då det får förutsättas att 
sakrättsligt skydd i de flesta licensförhållanden anses vara gynnsamt.223

 
Ytterligare svagheter i svensk rätt gör sig gällande. Dels är det oklart om 
samma regler skall tillämpas vid enkla och exklusiva licensupplåtelser, dels 
om olika regler bör tillämpas vid konkursutbrott vid olika stadier i 
produktionsprocessen. Varken lagregler eller praxis ger någon egentlig 
vägledning. Även i frågan om inträdesrätten är tvingande har klara besked 
inte lämnats, vare sig från lagstiftaren eller domstolarna. 
 
Vidare vill jag peka på det faktum att konkursbon enligt svensk rätt 
förmodligen inte har någon rätt att inträda partiellt i avtalsförhållanden. 
Detta kan leda till en rad problem för konkursförvaltaren som många gånger 
inte vågar inträda i gäldenärens avtal med massaansvar som sträcker sig 
längre tillbaka i tiden än inträdesdagen. Detta betyder att förvaltare i större 
utsträckning väljer att inte inträda och boet förlorar de värden som en 
försäljning av hela eller delar av gäldenärens rörelse hade kunnat inbringa. 
Dessutom riskerar arbetstillfällen att falla bort varför rätt till partiellt inträde 
även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, borde uppmuntras.224

 
Med tanke på att rättsläget får anses vara synnerligen otillfredställande, är 
frågan om det behövs lagregler som reglerar gäldenärens avtal i konkurs. 
Vissa praktiker hävdar att problemen oftast kan lösas genom förhandling. 
Även om så skulle vara fallet, skulle förhandlingarna i allra högsta grad 
påverkas av tvingande lagbestämmelser, exempelvis angående konkursboets 
inträdesrätt. Med tanke på att konkursklausuler är vanligt förekommande 
vid kommersiella avtalsförhållanden, måste eventuella regler om 
konkursboets inträdesrätt vara tvingande för att ha någon effekt.225

 
I 4.2 avser jag utreda om amerikansk rätt har lösningar på dessa brister i 
svensk rätt. 

                                                 
221 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 658 f. 
222 Stycket bygger på Möller, Konkurs och kontrakt, s. 659. 
223 Ibid. 
224 Stycket bygger på Ds 1994:37 s. 48. 
225 SOU 2001:80 s. 211. 

 37



4.2 Kan amerikansk rätt avhjälpa bristerna i 
svensk rätt? 

4.2.1 Lagstiftning 

Lagstiftningen skiljer sig väsentligt mellan Sverige och USA. Främst därför 
att Sverige i princip helt saknar lagregler om gäldenärens avtal i konkurs. 
Rättstillämparna är i stället hänvisade till analogier från lagregler som 
antingen rör andra egendomsslag än immateriella rättigheter eller lämpar sig 
mindre bra för tillämpning på immateriella tillgångar. 
 
I USA är det främst 365 § BC som reglerar licensavtal i konkurs. Häri finns 
bestämmelser om såväl förvaltares rätt att häva gäldenärens redan ingångna 
avtal som möjligheterna att inträda i gäldenärens avtalsförhållanden. 
Dessutom regleras vilka möjligheter en förvaltare har att överlåta 
rättigheterna i licensavtal. I 365(n) § BC finns härutöver en speciell 
bestämmelse om gäldenärens immaterialrättsliga licensavtal vid LG:s 
konkurs. Denna bestämmelse är exempelvis tillämplig på patentlicensavtal. 
 
Jag tror att en lagreglering av den typ vi ser i USA är nödvändig för att 
klarlägga rättsläget. En lagstiftning där förvaltarens möjligheter att häva, 
inträda i och överlåta gäldenärens avtal klart framgår. Genom att införa en 
speciell regel vid immaterialrättsliga licensavtal kan hänsyn tas till de 
speciella omständigheter som uppstår vid användandet av immateriella 
tillgångar. Detta gör det även möjligt att ta hänsyn till den utsatta situation 
LT ofta befinner sig i. LT kan exempelvis redan ha lagt ner avsevärda 
investeringar på avtalsobjektet och byggt upp hela sin affärsverksamhet 
kring en upplåten licensrätt. 
 
Lagstiftning av amerikansk typ, anpassad till svenska förhållanden skulle 
alltså kunna avhjälpa vissa av bristerna i svensk rätt. 

4.2.2 Licensrätt som konkursegendom – sakrättsliga 
aspekter 

I både Sverige och USA skall i princip all gäldenärens egendom ingå i 
konkursboet. Vad särskilt angår immateriella rättigheter, ingår exempelvis 
patent i patenthavarens konkursbo. Vad däremot angår licensrätter är det 
enligt svensk rätt ytterst tveksamt om dessa ingår i LT:s konkursbo. Dels 
saknas direkt lagstöd för att de skulle vara sakrättsligt giltiga, dels är de 
föremål för LG:s samtycke innan de kan vidareöverlåtas. Även denna senare 
aspekt skulle kunna innebära att de ej kan ingå i konkursboet eftersom de ej 
är utmätningsbara.226

 
I USA ingår immateriella grundrättigheter också i konkursboet men 
licensavtal ingår endast om de är executory contracts. Det krävs åtminstone 
                                                 
226 Se 3 kap. 3 § KL, 5 kap. 5 § UB och 43 § PL. 
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att de är ömsesidigt förpliktande avtal och ännu inte i sin helhet fullgjorda 
av någon av parterna. I praxis och litteraturen har såväl enkla som exklusiva 
patentlicensavtal generellt sett ansetts vara executory contracts och således 
ingått i LT:s konkurs. Detta beror på att LG, under hela avtalets 
giltighetstid, har en löpande förpliktelse att acceptera LT:s utnyttjande av 
licensobjektet. För LT:s del är det främst skyldigheten att kontinuerligt 
erlägga royaltybetalningar som anses motivera att patentlicensavtal faller in 
under kategorin executory contracts. 
 
BC erbjuder LT visst sakrättsligt skydd för sina licensrätter vid LG:s 
konkurs men bestämmelserna är på intet sätt utpräglat licenstagarvänliga. 
365(n) § BC tillåter att LG häver licensavtalet men tillerkänner LT viss rätt 
att fortsätta utnyttjandet av licensen trots LG:s konkurs. LT måste dock 
fortsätta att erlägga royaltybetalningar och tvingas ge upp sina rättigheter att 
göra gamla fordringar gällande mot boet. Dessutom är det endast vissa 
förpliktelser som är sakrättsligt skyddade. LT kan på intet sätt kräva att LG 
fullgör några positiva biförpliktelser utan att denne först inträder i avtalet. 
Skulle LG göra sig skyldig till kontraktsbrott genom sin underlåtenhet att 
fullgöra sina biförpliktelser, får LT endast en oprioriterad konkursfordran 
och inte en massafordran mot boet. Däremot är boet skyldigt att respektera 
exklusivitetsklausuler i ett licensavtal även om boet häver avtalet. 
 
En märklig konsekvens av 365(n) § BC är att LT i vissa avseenden har 
bättre rätt till licensen vid LG:s konkurs än vid sin egen konkurs. Även 
enligt amerikansk rätt krävs nämligen LG:s samtycke för att LT skall få 
överlåta ett enkelt patentlicensavtal.227 Många domstolsdistrikt har tolkat 
detta som att boet inte ens får inträda i avtalet om samtycke till överlåtelse 
saknas. Detta innebär att LT vid sin egen konkurs, om samtycke till 
överlåtelse saknas, omedelbart måste sluta att utnyttja licensen för att inte 
göra sig skyldig till immaterialrättsintrång. En ordning som kan tyckas 
märklig när LT, vid LG:s konkurs, får fortsätta utnyttjandet under den 
kvarvarande avtalstiden förutsatt att rekvisiten i 365(n) § BC är uppfyllda. 
 
Avseende exklusiva patentlicensavtal är det inte lika säkert att ett 
motsvarande överlåtelseförbud existerar om parterna inte uttryckligen 
avtalat därom. Har parterna däremot uttryckligen föreskrivit att överlåtelse 
av licensrätten inte får ske utan LG:s samtycke, blir resultatet detsamma 
som vid en enkel LT:s konkurs. Licensrätten ingår alltså inte trots att det är 
frågan om en exklusiv patentlicens. I avsaknad av ett uttryckligt 
vidareöverlåtelseförbud är det ännu inte avgjort vad som gäller enligt 
amerikansk rätt. Detta innebär att det amerikanska rättsläget, lika litet som 
det svenska, på den punkten är klarlagt av lagstiftaren eller rättstillämparna. 
 
En reglering motsvarande den amerikanska skulle i och för sig skapa ett 
stabilare rättsläge i Sverige men de brister som påpekats i det amerikanska 
systemet, bör först åtgärdas. 

                                                 
227 Jfr 43 § PL. 
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4.2.3 Regler för enkla respektive exklusiva patentlicensavtal 

I amerikansk praxis och litteratur har såväl enkla som exklusiva 
patentlicensavtal generellt sett ansetts vara executory contracts. Såsom 
framgått av föregående avsnitt, är rättsläget alltjämt oklart avseende 
exklusiva patentlicensavtals ställning i LT:s konkurs. Vidare omfattar 
registreringsmöjligheten i 261 § Patent Act endast exklusiva patentlicenser. 
 
En viktig skillnad mellan Sverige och USA som måste beaktas, är dock att 
den amerikanska exklusiva patentlicensen ofta innebär något mer än en 
exklusiv patentlicens i Sverige. 
 
I Sverige innebär en exklusiv patentlicensupplåtelse inte att äganderätten till 
patenträtten övergår till LT. Det är ”endast” rätten att ensamt utnyttja 
patenträtten på visst sätt inom visst geografiskt område som under viss tid 
övergår på LT. Även LT till en exklusiv patentlicens är således bunden av 
överlåtelseförbudet i 43 § PL med alla de följder detta har enligt den 
tidigare framställningen. I svensk rätt särskiljs exklusiva licensupplåtelser 
från överlåtelser genom att de senare innebär övergång av samtliga till 
patenträtten knutna befogenheter medan de förra endast avser en av dessa 
befogenheter, rätten att utnyttja patentet.228

 
Enligt amerikansk rätt innebär en exklusiv licensrätt även att en del av 
äganderätten till den underliggande rättigheten överförs till LT. Detta 
innebär att LT fritt får förfoga över patenträtten och således även överlåta 
rättigheten utan LG:s samtycke. Enkla patentlicenser är däremot av 
personlig karaktär. De erbjuder endast en rätt för LT att utnyttja 
patenträtten, inte att överlåta denna rätt på annan utan LG:s samtycke.229

 
Med tanke på denna fundamentala skillnad mellan amerikansk och svensk 
rätt, bör stor försiktighet iakttagas innan några slutsatser dras. Det må vara 
önskvärt att inom den svenska konkursregleringen ha identiska 
bestämmelser för enkla och exklusiva patentlicensavtal. Med tanke på att 
skillnaden mellan de båda licensieringsformerna är så stor i USA, bör den 
amerikanska regleringen på detta område inte vara vägledande för 
lagstiftaren i Sverige. 

4.2.4 Regler om inträdesrätt för licenstagarens konkursbo 
vid olika stadier i produktionsprocessen 

Möller har, som redovisats ovan, antytt att olika regler för boets inträdesrätt 
vid LT:s konkurs skulle kunna göras gällande beroende på var i 
produktionsprocessen gäldenären befann sig vid konkursutbrottet. I den 
amerikanska litteraturen tycks detta inte ha varit föremål för någon 
nämnvärd diskussion. Däremot kan jag tänka mig att domstolarnas 

                                                 
228 Stycket bygger på Bernitz, et. al., a.a. s. 148, Sandgren, a.a. s. 63 f. 
229 Stycket bygger på Dotson, et. al., a.a. s. 312. 
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tillämpning av Business Judgement Rule, skulle kunna innebära att hänsyn 
till detta togs. 
 
Enligt Business Judgement Rule vid inträdesfrågor, skall domstolen i princip 
godkänna inträde om inträdesavsikten är affärsmässigt motiverad.230 
Förvaltare måste dessutom visa att beslutet att inträda, gynnar boet.231

 
En bedömare skulle kunna hävda att inträde inte är motiverat om 
produktionen ännu inte påbörjats och att ett inträde i sådana fall skulle 
innebära alltför stora risker för boet i form av massaansvar för eventuella 
fordringar uppkomna efter inträdet. Däremot skulle en tillämpning av 
Business Judgement Rule kunna ta hänsyn till att väsentliga investeringar 
redan lags ner av gäldenären och på den grunden anse det vara affärsmässigt 
motiverat att inträda i avtalet. 
 
Frågan är dock inte särskilt reglerad i lag utan har lämnats till 
rättstillämpningen genom domstolarnas tillämpning av Business Judgement 
Rule. En motsvarande bedömningsgrund skulle kunna fungera även i de 
svenska domstolarna. Detta skulle innebära att lagstiftaren inte behövde 
ställas inför den svåra bedömningen som Möller pekat på angående 
startpunkten för bedömningen. I varje enskilt fall skulle domstolen kunna ta 
ställning till om det skall vara tidpunkten för produktionens påbörjande eller 
tidpunkten när väsentliga investeringar har lagts ner, som skall vara 
avgörande för konkursboets inträdesrätt. 

4.2.5 Regler om tvingande inträdesrätt 

Inträdesrätten är troligtvis tvingande i förhållande till vad parterna inbördes 
avtalat. I svensk rätt är den dock inte fastställd i lag för alla avtalstyper. 
KöpL, vars tillämpningsområde många avtalstyper faller in under direkt 
eller genom analogier, är enligt sin lydelse dispositiv. Det är dessutom 
omtvistat i litteraturen om konkursklausuler alltid skall vara overksamma i 
förhållande till konkursgäldenärens borgenärer. 
 
Enligt amerikansk rätt har klausuler som ger den solvente parten rätt att 
häva enbart på grund av motpartens konkurs inte ansett verksamma i 
förhållande till konkursförvaltaren. Enligt 365(e)(1) § BC får ett executory 
contract inte hävas enbart på grund att gäldenären blivit insolvent, ett 
förfarande enligt BC inletts eller på grund av att en förvaltare tillsatts eller 
övertagit rådigheten över gäldenärens tillgångar. 
 
För de avtalstyper som enligt svensk rätt inte fått inträdesfrågan reglerad, 
däribland licensavtalen, är det av största vikt att så sker. En reglering 
motsvarande den amerikansk skulle kunna klargöra rättsläget och samtidigt 
skapa enhetliga regler för ett flertal avtalstyper. En alltför omfattande 
inträdesrätt är kanske inte motiverad för alla avtalstyper. En gemensam 

                                                 
230 Michelson, a.a. s. 258 f. 
231 Brozman, et. al., a.a. s. 348. 
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reglering av inträdesrätten för ömsesidigt förpliktande avtal torde däremot 
vara både möjlig och lämplig. 

4.2.6 Rätten till partiellt inträde 

Vad slutligen angår rätten till partiellt inträde, har den troligtvis upphört i 
svensk rätt i och med HD:s dom i NJA 1989 s. 206, om någon sådan rätt 
överhuvudtaget existerat innan dess. 
 
I USA inträder boet med massaansvar från inträdesdagen. För att 
överhuvudtaget få inträda, måste boet antingen direkt kompensera 
motparten för konkursgäldenärens tidigare kontraktsbrott eller ställa 
säkerhet för sådan kompensation. Vidare måste boet ställa godtagbar 
säkerhet för avtalets framtida fullgörelse. Detta rättsläge innebär i praktiken 
att förvaltaren även enligt amerikansk rätt saknar rätt att inträda partiellt i 
gäldenärens avtalsförhållanden. 
 
En annan sak är att en LT, som med stöd av 365(n) § BC väljer att fortsätta 
utnyttjandet av en licensrätt, inte får göra fordringar som hänför sig till tiden 
innan konkursen gällande mot LG:s konkursbo. Denna rätt aktualiseras först 
när LG:s konkursförvaltare hävt licensavtalet och har således inget med ett 
partiellt inträde från LG:s sida att göra. 
 
Med tanke på att rätt till partiellt inträde saknas även i USA, kan inspiration 
till svensk lagstiftning med den innebörden inte hämtas därifrån. 
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5 Slutsats 
Problemen enligt gällande svensk rätt är många. 
 
Det största problemet är att lagregler angående konkursförvaltares 
möjligheter i förhållande till konkursgäldenärers redan ingångna avtal inte 
finns. Dessutom finns inte ett enda rättsfall som berör problemen som 
uppstår när en licensgivares eller licenstagares verksamhet försätts i 
konkurs. 
 
Den totala avsaknaden av lagregler och rättspraxis betyder på intet sätt att 
domstolarna i ett enskilt fall inte skulle kunna komma fram till ett i och för 
sig rimligt resultat. Problemet är istället att det är svårt att förutse vad detta 
resultat skulle vara. Även om det gick att förutse resultatet, skulle parterna 
aldrig med säkerhet kunna veta att domstolen även i ett annat fall, skulle 
komma fram till ett liknande resultat. Rättsläget är med andra ord inte bara 
oklart utan även otillfredställande. Med all respekt för de synpunkter som 
presenterats i litteraturen, är osäkerheten avseende rättsläget fortfarande 
synnerligen stor. 
 
I den här uppsatsen har det gjorts ett försök att se huruvida de 
lösningsmodeller som erbjuds enligt amerikansk rätt skulle kunna tillämpas 
på svenska förhållanden. Även om det amerikanska rättsläget får anses vara 
betydligt mer klarlagt än det svenska, är det svårt att göra någon egentlig 
jämförelse. Såväl den amerikanska insolvenslagstiftningen som den 
amerikanska patentlagstiftningen innehåller skillnader som kan vara alltför 
stora för att någon inspiration i större utsträckning skall kunna komma 
ifråga. 
 
En fördel med det amerikanska systemet är i varje fall att lagstiftning 
förekommer i viss utsträckning. Dels avseende ömsesidigt förpliktande avtal 
i allmänhet, dels avseende vissa immaterialrättslicensavtal som fått en 
särreglering för att ta hänsyn till licensrätternas ekonomiska betydelse för 
licenstagarna. 
 
Det faktum att en stor del av det amerikanska rättsläget utgår från vad 
enskilda domstolar i olika delstater kommit fram till och att olika distrikt 
ibland kommit fram till diametralt skilda domslut, gör det svårt att även 
angående amerikansk rätt, med säkerhet uttala sig om rättsläget generellt. 
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En mycket kort sammanfattning av rättsläget i Sverige skulle se ut enligt 
följande: 
 

  Patenträttigheter ingår i LG:s konkurs 
  Licensrätter ingår eventuellt i LT:s konkurs. Förutsättningen för 

detta är att borgenärsskydd anses uppkomma i och med 
upplåtelseavtalet. 

  Vid såväl LG:s som LT:s konkurs har konkursförvaltaren en 
tvingande rätt att inträda i konkursgäldenärens patentlicensavtal. 

  Konsekvensen av boets tvingande inträdesrätt ät att motparten inte 
utan massapåföljd får häva avtalet. 

  Saknar boet gäldenärens kvalifikationer, avtalet är av personlig art 
eller ett särskilt starkt förtroendeförhållande råder mellan LG och 
LT, saknar boet inträdesrätt. 

  Inträde i konkursgäldenärens avtal måste avse avtalet i dess helhet 
och boet inträder med massaansvar. 

  Partiellt inträde är ej möjligt. 
  Vid inträde i licensavtal vid LG:s konkurs, är boet inte skyldigt att 

fullgöra positiva biförpliktelser. 
  Fullgör boet inte positiva biförpliktelser och detta även utom 

konkurs hade utgjort kontraktsbrott, får motparten häva avtalet men 
får endast en oprioriterad konkursfordran eftersom biförpliktelserna 
inte är sakrättsligt skyddade. 

  Begår boet kontraktsbrott efter inträdet gäller reglerna om 
skadestånds- och hävningsbestämmelser enligt avtalet och eventuella 
fordringar blir massafordringar. 

  LG:s konkursbo får oberoende av obligationsrättsligt giltiga 
överlåtelseförbud överlåta patentet. 

  Överlåter LG:s konkursbo patentet innebär LT:s sakrättsliga skydd 
att förvärvaren måste acceptera licensen men är inte skyldig att 
utföra biförpliktelser om överlåtaren inte gjort förbehåll för dessa 
vid överlåtelsen. 

  LT:s konkursbo få inte utan LG:s samtycke överlåta licensrätten. 
 

Det ovan redovisade sammanfattade rättsläget får anses vara mycket 
osäkert. Det är främst frågan om licensrätters sakrättsliga skydd som är 
grunden till att rättsläget svårligen kan förutses. 
 

Jag förordar lagstiftningsåtgärder för att klargöra rättsläget utan att ta 
ställning till enskilda lagreglers innehåll. Viktigt är dock att lagstiftningen 
utformas så att licensrätternas särskilda karaktär och ekonomiska betydelse 
för licenstagare uppmärksammas. 
 

Avslutningsvis kan jag konstatera att vissa av de brister som finns enligt 
svensk rätt skulle kunna avhjälpas genom influenser från amerikansk rätt. 
Det amerikanska rättssystemet är dock skilt från det svenska i ett antal 
väsentliga hänseenden varför influenser från andra håll är nödvändiga för att 
fullständigt avhjälpa de brister i rättsläget som enligt svensk rätt gör sig 
gällande. Lagstiftningsåtgärder ses fram emot med förväntan. 
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Bilaga A – 365(n) § BC

(n)  
(1) 

If the trustee rejects an executory contract under which the 
debtor is a licensor of a right to intellectual property, the 
licensee under such contract may elect -  

(A) 
to treat such contract as terminated by such 

rejection if such rejection by the trustee amounts to such 
a breach as would entitle the licensee to treat such 
contract as terminated by virtue of its own terms, 
applicable nonbankruptcy law, or an agreement made by 
the licensee with another entity; or  

(B) 
to retain its rights (including a right to enforce any 

exclusivity provision of such contract, but excluding any 
other right under applicable nonbankruptcy law to 
specific performance of such contract) under such 
contract and under any agreement supplementary to such 
contract, to such intellectual property (including any 
embodiment of such intellectual property to the extent 
protected by applicable nonbankruptcy law), as such 
rights existed immediately before the case commenced, 
for -  

(i) 
the duration of such contract; and  

(ii) 
any period for which such contract may be 
extended by the licensee as of right under 
applicable nonbankruptcy law.  
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(2) 
If the licensee elects to retain its rights, as described in 

paragraph (1)(B) of this subsection, under such contract -  

(A) 
the trustee shall allow the licensee to exercise such 

rights;  

(B) 
the licensee shall make all royalty payments due 

under such contract for the duration of such contract and 
for any period described in paragraph (1)(B) of this 
subsection for which the licensee extends such contract; 
and  

(C) 
the licensee shall be deemed to waive -  

(i) 
any right of setoff it may have with respect to such 
contract under this title or applicable 
nonbankruptcy law; and  

(ii) 
any claim allowable under section 503(b) of this 
title arising from the performance of such contract.  

(3) 
If the licensee elects to retain its rights, as described in 

paragraph (1)(B) of this subsection, then on the written request 
of the licensee the trustee shall -  

(A) 
to the extent provided in such contract, or any 

agreement supplementary to such contract, provide to the 
licensee any intellectual property (including such 
embodiment) held by the trustee; and  

(B) 
not interfere with the rights of the licensee as 

provided in such contract, or any agreement 
supplementary to such contract, to such intellectual 
property (including such embodiment) including any 
right to obtain such intellectual property (or such 
embodiment) from another entity.  
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(4) 
Unless and until the trustee rejects such contract, on the 

written request of the licensee the trustee shall -  

(A) 
to the extent provided in such contract or any 

agreement supplementary to such contract -  

(i) 
perform such contract; or  

(ii) 
provide to the licensee such intellectual property 
(including any embodiment of such intellectual 
property to the extent protected by applicable 
nonbankruptcy law) held by the trustee; and  

(B) 
not interfere with the rights of the licensee as 

provided in such contract, or any agreement 
supplementary to such contract, to such intellectual 
property (including such embodiment), including any 
right to obtain such intellectual property (or such 
embodiment) from another entity. 
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