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Summary 

The society carries out a variety of business transactions of the most diverse 
in nature, and it’s not unusual that the contracting parties far too often 
neglect to ensure their performance for one reason or another.  
 
In the world of business, it seems that delivery of goods and payments 
against invoice is the most prevalent form of payment, and sometimes 
carried out without any collateral at all. When companies transfer property 
against invoice payment and without collateral, they naturally expose 
themselves for a credit risk which of course can have significant financial 
consequences if the counterparty becomes insolvent or goes bankrupt.  
 
This paper deals with the conditions and limitations regarding the retention 
of title under Swedish law. This paper also describes the seller-protection 
against the buyer's creditors if the buyer becomes insolvent or goes 
bankrupt. The benefits of using retention of titles is that it is a cheap and 
convenient way for the seller who wish to obtain a security right in the 
transferred goods, since it only requires a single provision in the parties 
agreement. The security right can be used for the sale of movable property 
and is intended to ensure a seller's claim on the purchase price.  
 
A Retention of title is a real security, but unlike a mortgage institution, no 
possession of the secured goods is required, which historically has been the 
subject of extensive debate within the legal doctrine. However, according to 
Swedish judicial practice, the retention of title has received the status of a 
security right, i.e. a limited right in rem, which applies in relation to third 
parties. 
 
The choice of a security right is of course depending of a variety of factors, 
and it’s not at all certain that retention of titles constitutes adequate security 
for a seller. In some cases, the security right cannot be used due to special 
circumstances of the particular case, why a combination of various 
securities instead may be preferable. This doesn’t mean that the current 
security right is ineffective, but the main purpose is to preserve the seller 
cancellation upon delivery to the post-pay, and that the owner can make 
reservation perfection against third parties at the buyer's insolvency or 
bankruptcy.  
Finally, a valid retention of title may constitute a prerequisite if the seller 
wishes to transfer his claim, plus the security right to an independent finance 
company. 
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Sammanfattning 

I samhället genomförs en mängd olika affärstransaktioner av de mest skilda 
slag och det tillhör inte ovanligheterna att avtalsparterna allt som oftast 
negligerar att säkerställa motpartens avtalsförpliktelser av en eller annan 
anledning. Inom affärslivet är leverans av egendom mot fakturabetalning 
den mest förekommande betalningsformen och ibland genomförs dessa 
transaktioner helt utan säkerheter. När en säljare gör avsteg från köprättens 
grundläggande regel om samtidighet och inte iakttar sakrättsliga spörsmål, 
uppstår givetvis en kreditrisk. Denna kreditrisk kan leda till stora 
ekonomiska förluster om motparten blir insolvent eller försätts i konkurs. 

Denna uppsats behandlar ägarförbehållets förutsättningar och begränsningar 
enligt den svenska rättsordningen, samt det skydd en säljare har mot 
köparens borgenärer vid utmätning eller konkurs på köparens sida, det s.k. 
borgenärsskyddet.  
 
En fördel med att använda ett ägarförbehåll är att det är ett billigt och 
bekvämt sätt för den säljare som önskar erhålla en säkerhetsrätt i det 
överlåtna godset, eftersom det endast kräver en bestämmelse i parternas 
avtal.  Ägarförbehåll kan användas vid försäljning av lös egendom och 
syftar till att säkra en säljares fordran på köpeskillingen. Ägarförbehållet är 
en realsäkerhet, men till skillnad från panträttsinstitutet krävs ingen 
besittning av det säkerställda godset, vilket historiskt sett varit föremål för 
en omfattande debatt inom den juridiska doktrinen. Genom rättspraxis är det 
dock fastslaget att ägarförbehållet fått status som säkerhetsrätt, dvs. en 
begränsad sakrätt som gäller i förhållande till tredje man.  

Vid valet av en säkerhetsrätt är det givetvis en mängd olika faktorer som 
styr, och det är inte alls säkert att ägarförbehåll utgör en tillräcklig säkerhet. 
I vissa fall kan säkerhetsrätten inte ens användas pga. särskilda 
omständigheter för det särskilda fallet, varför en kombination av olika 
säkerhetsarrangemang istället kan vara att föredra. Med det senast anförda 
menas inte att ägarförbehåll är ineffektiva eller dåliga, utan ägarförbehållens 
huvudsakliga funktion är att bereda säljaren hävningsrätt vid leverans mot 
efterskottsbetalning, samt att ägarförbehållet kan ge ett sakrättsligt skydd 
mot tredje man vid köparens insolvens eller konkurs.  

Avslutningsvis kan ett giltigt ägarförbehåll utgöra en nödvändig 
förutsättning om säljaren önskar överlåta sin fordran jämte säkerhetsrätten 
till ett fristående finansbolag.  
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Förord 

Med denna korta uppsats avslutar jag min jur. kand. utbildning på juridiska 
fakulteten i Lund. 
 
Till trots att mitt intresseområde rör straff- och processrätt har jag ändå valt 
att skriva denna uppsats inom ramen för det förmögenhetsrättsliga blocket. 
 
Under utbildningsperioden har jag och min sambo fått fyra barn och trots att 
utbildningen stundtals varit mycket arbetssam, har hennes oavkortade stöd 
varit till stor hjälp. Tack Ulrika! 
 
Jag vill också tacka Patrik Lindskoug som under handledningstiden fått mig 
att inse att det självklara inte är självklart, förrän man vet vem som har bäst 
rätt. 
 
All den litteratur jag plöjt igenom kan naturligtvis inte återges i denna 
uppsats. Faktum är dock att jag känner mig nöjd, eftersom mitt ursprungliga 
syfte var att repetera och fördjupa mig i sakrätten. 
 
Nu är detta gjort, vilket jag personligen anser vara en mycket nyttig kunskap 
inför framtiden. 
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1 Inledning  

1.1 Utgångspunkt 

Mina tankegångar bakom denna uppsats har sitt ursprung i de panträttsliga 
reglerna angående lösöre, se 10 kap HB. Enligt dessa regler har en 
panthavare inte sakrättsligt skydd (mot tredje man) förrän den pantsatta 
saken kommit i hans besittning och att pantsättarens rådighet blivit 
avskuren. Det primära syftet med en panträtt är att ge 
panthavaren/borgenären en trygghet mot risken att pantsättaren/gäldenären 
inte kommer att uppfylla den förpliktelse som panten är avsedd att 
säkerställa, exempelvis betalning av en skuld.  
 
Mot den tankegången har jag funderat på vilka grunder och hur kan det 
komma sig att en säljare kan erhålla säkerhet i försålt gods – utan att något 
sakrättsligt moment behöver iakttagas - genom att enbart ställa upp ett 
ägarförbehåll i ett köpeavtal och samtidigt frånhända sig besittningen av 
saken till köparen? 

1.2 Bakgrund 

Oavsett var man befinner sig i världen kan man med fog påstå att 
samtidighetsprincipen utgör en djupt rotad företeelse som dock inte alltid 
upprätthålls – förutom vid köp över disk - pga. praktiska skäl.  
 
Samtidighetsprincipen innebär att avtalsparterna skall prestera samtidigt, 
Zug-um-Zug; dvs. säljaren skall överlämna det försålda godset till köparen 
samtidigt som köparen skall överlämna betalning till säljaren. Principen 
kommer till uttryck genom den svenska dispositiva köprätten i 10 § 1 st. 
KöpL, som föreskriver att ”har säljaren inte gett kredit eller anstånd med 
betalningen, är han inte skyldig att lämna ut varan eller, genom överlåtelse 
av dokument eller på annat sätt, frånhända sig förfoganderätten över den 
förrän betalning sker.”  
 
Det står naturligtvis parterna fritt att avtala om när och hur de vill att 
respektive prestation skall utväxlas, men ett avsteg från 
samtidighetsprincipen kan innebära ett risktagande för den part som skall 
prestera före den andre om det inte finns fullgoda säkerheter.   
 
Många köpetransaktioner kräver ofta någon form av finansiering, vilket kan 
bli aktuellt för olika perioder inom ramen för ett köpeavtal. Kortfattat kan 
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dessa perioder sammanfattas till; innan en leverans har skett, under 
pågående leverans samt efter att leverans har skett. Denna uppsats kommer 
att hålla sig inom ramen för den sistnämnda perioden, med fokus på vilket 
skydd en säljare kan uppnå genom att använda sig av ett ägarförbehåll vid 
försäljning på kredit. 
 
Företag är beroende av sina försäljningsintäkter, en god likviditet och ett 
intakt växande rörelsekapital för att regelbundna transaktioner i form av 
löner, skatter eller andra nödvändiga skall kunna fullgöras. När en säljare 
lämnar kredit vid försäljning, så binder man upp sitt rörelsekapital i 
utestående fordringar som ibland kan bli helt värdelösa. Efterskottsbetalning 
(exvis mot faktura) utgör den vanligaste betalningsformen inom affärslivet, 
och det är mycket vanligt att säljaren saknar säkerheter för sin rätt till 
betalning, vilket kan leda till negativa ekonomiska konsekvenser för det fall 
att köparen blir föremål för utmätning eller försatt i konkurs. 
 
En köpetransaktion som innebär att en säljare ska leverera egendom på 
kredit till en köpare kan givetvis innebära en risk. Denna risk kan givetvis 
reduceras - eller helt elimineras - beroende på om säljaren använt sig av en 
eller flera säkerhetsrätter.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda ägarförbehållets ställning som 
säkerhetsrätt vid köprättsliga transaktioner av lösa saker. Uppsatsen kommer 
dels att utreda vilka förutsättningar som gäller för att ett ägarförbehåll skall 
anses vara giltigt enligt den svenska rättsordningen, och dels vilka 
omständigheter som kan leda till ägarförbehållets ogiltighet.  
  
Följande frågeställningar kommer att behandlas. 
 

1. Vilka förutsättningar bör föreligga för att ett ägarförbehåll skall 
anses vara sakrättsligt giltigt enligt den svenska rättsordningen? 

2. Vilken räckvidd har ett sådant förbehåll, dvs. vilka omständigheter 
gör att ägarförbehållet blir sakrättsligt ogiltigt? 

3. Vilka rättsverkningar uppnås med ett ägarförbehåll? 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats är huvudsakligen avgränsad till att behandla ägarförbehållets 
sakrättsliga skydd (förhållandet mot tredje man) och då främst säljarens 
skydd mot köparens borgenärer, det s.k. borgenärsskyddet. Det är endast 
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överlåtelse av lös egendom som kommer att behandlas och 
konsumentkrediträttsliga förhållanden kommer att falla utanför 
framställningen. 
 
Ägarförbehållets borgenärsskydd får aktualitet när en köpare blir föremål 
för utmätning eller försätts i konkurs samtidigt som dennes borgenärer gör 
anspråk på den egendom han har i sin besittning. Den andra sidan av 
borgenärsskyddet, köparens skydd mot säljarens borgenärer, likaväl som 
omsättningsskyddet, säljarens skydd mot köparens singularsuccessor, 
kommer inte att behandlas.. 
 
Ägarförbehållets obligationsrättsliga skydd (förhållandet mellan parterna) 
kan dock inte förbigås eftersom ägarförbehållets sakrättsliga skydd är 
beroende av det förstnämnda. Den straffrättsliga aspekten på ägarförbehållet 
kan dock komma att nämnas i den löpande kontexten. 
 
 Uppsatsen utgår från att den svenska rättsordningen är tillämplig, att det 
inte förekommer några ogiltighetsgrunder enligt AvtL, samt med 
förutsättningen att säljaren har levererat varan till köparen mot 
efterskottsbetalning, eller att avbetalningsköp är avtalat.  

1.5 Metod och källmaterial 

Denna uppsats bygger i stora delar på studier av rättspraxis och doktrin 
eftersom ämnesområdet sakrätt – enligt min åsikt - bygger på dessa 
rättskällor. Det finns helt enkelt ingen enhetlig sakrättslag med ett 
strukturerat innehåll som reglerar sakrättslig problematik och 
ägarförbehållens ställning.  

Trots det ovan anförda så menar jag att en traditionell juridisk metod har 
använts vid författandet av detta arbete. Detta innebär studier av lagstiftning, 
förarbeten, rättspraxis och doktrin, där den främsta rättskällan – enligt 
metoden - utgörs av gällande lagstiftning i nämnd och kronologisk ordning. 
Faktum kvarstår dock att rättspraxis och föreliggande doktrin utgör ett 
ovärderligt tolkningsmedel och en förnäm rättskälla till de lagrum som kan 
återfinnas som ”spridda skurar” i lagstiftningen.  
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1.6 Disposition 

Kapitel 1 utgör en inledning till uppsatsen med syfte, metod och 
avgränsningar. Här finns de bakomliggande frågeställningar som utgjorde 
huvudsaklig grund för skrivandet av detta arbete.  

I kapitel 2 ges en introduktion av ägarförbehållets historiska utveckling och 
den debatt som förevarit angående ägarförbehållets rättsliga ställning. I 
kapitlet ges även en kortare överblick av sakrätten som juridisk disciplin där 
det är tänkt att läsaren skall få en snabb inblick i de spörsmål som sakrätten 
behandlar som har bäring till detta arbete.   

Kapitel 3 behandlar de krav och förutsättningar som måste föreligga för att 
ägarförbehållet skall anses vara giltigt enligt den svenska rättsordningen.  
Kapitlet återger vad doktrinen uttalat i de olika frågeställningar samt hur 
rättspraxis avgjort de olika frågeställningarna. 

Kapitel 4 behandlar de omständigheter och olika situationer som påverkar 
giltigheten av ägarförbehållet genom den rättspraxis som utvecklats i 
Sverige.  

Kapitel 5 redogör för de rättsverkningar som uppnås genom ett giltigt 
ägarförbehåll. Både den obligationsrättsliga såväl som den sakrättsliga 
aspekten på ägarförbehållet redogörs för i detta kapitel. 

Kaptitel 6 innehåller avslutande kommentarer i form av slutord.  
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2 Allmänt 

2.1 Kort om ägarförbehållets historiska 
utveckling och tillkomst1 

I det medeltida Europa brukade köpmännen anordna olika mässor längs de 
etablerade handelsvägarna i syfte att visa upp och sälja sina varor.2 Ett 
vanligt problem var dock att köparna inte kunde prestera med kontant 
betalning, så därför kunde säljaren och köparen ingå ett avtal vilket hade 
formen av ett skuldebrev, som innebar att köparen istället kunde betala vid 
nästkommande mässa. Dessa avtal utgjorde de enklaste kontrakten i början 
av utvecklingen mot det mer moderna kreditsamhället, och vid 
industrialismens senare genombrott ansågs inte denna ordning som någon 
acceptabel lösning på de finansieringsproblem som rådde överlag.  

Under industrialismens genombrott – som för övrigt kom att omvälva hela 
samhällen – så ställdes helt nya krav för att tillverkarna och säljarna skulle 
få avsättning för sina produkter. Tekniska uppfinningar, en god tillgång på 
råvaror samt en utbyggd infrastruktur hade gjort det möjligt att förse 
industrin med både råvaror och maskiner i en allt snabbare takt. Detta 
medförde en snabbt växande produktvolym som säljarna omgående var 
tvungna att sälja på marknaden. Det var fortfarande på det viset att pant 
utnyttjades som den främsta säkerheten vid köprättsliga transaktioner, men 
den nya tidens omsättningskrav ansåg panträttsinstitutet som ett otänkbart 
alternativ eftersom många helt enkelt saknade några egentliga tillgångar att 
pantförskriva. Aktörerna inom kredit- och handelslivet sökte följaktligen 
efter mera effektivare system för att säkra sina krediter. Frågan blev hur 
detta nu skulle kunna lösas? 

De egenskaper som eftersträvades var att säljaren inte skulle behöva besitta 
godset, utan en försäljning skulle kunna ske, samtidigt som säljaren skulle 
ha kvar en säkerhet för sin fordran i det överlåtna godset. Man ville att 
förfarandet skulle vara enkelt att genomföra, samt att det inte skulle vara 
förenat med några större kostnader. Det var vidare tänkt att köparen 
omedelbart skulle få tillgång till det förvärvade godset, utan att för den skull 
behöva tyngas av att egendomen var belastad med några fordringsanspråk. 

                                                 
1 Avsnittet bygger i stora delar på Persson, Förbehållsklausuler, 1998, s. 30 ff. 
2 Se Persson, Förbehållsklausuler, 1998, s. 30. 
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Lösningen kom under mitten av 1800-talet då säljarna började införa 
särskilda avtalsklausuler i köpekontrakten med förbehåll om att få återta den 
sålda egendomen om köparen inte ville, eller inte kunde betala.  

Klausulerna utformades på så vis att överlåtaren förbehöll sig äganderätten 
till det sålda godset intill dess att detsamma var slutbetalt. Det s.k. 
avbetalningsköpet hade därmed uppstått3 och tidigare finansieringsproblem 
var sålunda undanröjda. Nu kunde personer som saknade tillgångar att 
pantförskriva även vara delaktiga i omsättningen och handla på kredit.4

Till en början så utformades avbetalningskontrakten som vanliga hyresavtal 
eftersom det rådde viss osäkerhet huruvida avbetalningskontrakten med dess 
ägarförbehåll verkligen gav säljaren det skydd mot köparens borgenärer som 
eftersträvades. De tidigare avbetalningskontrakten var ofta hårda och 
ofördelaktiga mot köparna, och det var inte ovanligt – snarare huvudregel - 
att säljarna tillämpade mycket höga räntesatser på sina krediter. Frånvaron 
av reglerande lagstiftning medförde dessutom att säljarsidan i princip kunde 
utforma sina kontrakt efter eget skön, samtidigt som köparna hade svårt att 
påverka avtalsinnehållet med hänvisning till att färdigtryckta formulär 
normalt användes (standardavtal).5  

Utvecklingen skred i den riktningen att avbetalningskontrakten även försågs 
med s.k. kopplings-, förfallo- respektive förverkandeklausuler, vilket kunde 
leda till förödande konsekvenser för den köpare som inte kunde göra sina 
överenskomna avbetalningar i tid. Ett kopplingsförbehåll ”gav säljaren rätt 
att utnyttja en säkerhet som ställts i ett av parterna ingånget köpeavtal, även 
som säkerhet för andra fordringar eller förpliktelser som köparen kunde ha 
på grund av andra avtal mellan säljaren och köparen.”6 I praktiken var det 
vanligt att när två eller flera köp förväntades ske, så upprättades ett 
kopplingsförbehåll i det första avtalet vilket även skulle komma att gälla för 
senare köp. Det förekom även att kopplingsförbehållet upprättades först vid 
ett senare köp, varvid det första avtalet helt enkelt revs sönder. Förbehållet 
kunde vidare omfatta en helt vanlig försträckning som inte hade något som 
helst samband med något köp. För alla dessa förpliktelser som kunde 
uppstå, ville säljaren som regel använda tidigare försålt gods som säkerhet, 
vilket i princip kan jämföras med inteckning i fast egendom.  

Kopplingsförbehållen kombinerades även med s.k. förfallo- och 
förverkandeklausuler vilka innebar att om någon post lämnades obetald av 

                                                 
3 Det tidiga avbetalningsköpet etablerade sig i Sverige runt 1880. 
4 Se Persson, Förbehållsklausuler, 1998, s. 209 f. 
5 Se Persson, Förbehållsklausuler, 1998, s. 212 f. 
6 Se Persson, Förbehållsklausuler, 1998, s. 218 f. 
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köparen, så förföll säljarens samtliga fordringar till omedelbar betalning, 
varvid säljaren - med stöd av sin äganderätt – kunde återta alla varor utan att 
för den skull behöva redovisa eller återbetala vad köparen redan erlagt.7  

Säljarna var skyddade eftersom de ansågs som ägare till det gods som fanns 
förtecknade i avtalen. Köparna å sin sida, hade hela tiden överhängande hot 
om straff (förskingring) om de försökte sälja varorna vidare för att klara sina 
avbetalningar. Det förekom även andra villkor som gav avbetalningssäljarna 
rätt att utkräva hela den återstående köpeskillingen, trots att säljaren redan 
återtagit godset. När återtaganderätten aktualiserades så var det polisen som 
ryckte ut som en god inkassomedhjälpare. 

Sammantaget medförde dessa klausuler att köparna blev ekonomiska fångar 
hos avbetalningssäljarna. Avbetalningssystemet uppmuntrade till 
överkonsumtion, och utvecklingen hade tagit sådan riktning att vissa 
avbetalningssäljare helt enkelt började spekulera i köparnas 
betalningsförmåga. Vissa handelresande agenter verkade även för att söka 
upp insolventa köpare enbart för att öka omsättningen.8 Utvecklingen gick 
så långt att samhällsekonomin t.o.m. skadades. Flera seriösa företag menade 
därför att avbetalningshandeln skulle stoppas eftersom det uppstått 
allvarliga snedvridningar i konkurrenshänseende.  

Sammanfattningsvis kan sägas att dessa förekomster av oskäliga 
avtalsvillkor innebar att riksdagen 1915 antog en lag om avbetalningsköp 
som var tvingande till köparnas förmån.9  Lagens tvingande delar syftade 
främst till att ge köparen skydd mot alltför stränga påföljder om köpet inte 
kunde fullföljas. Lagen begränsade även säljarens möjligheter att kräva 
betalning i förtid och återta varan, vilket numera endast kan komma ifråga 
om köparen gjort sig skyldig till ett mera väsentligt kontraktsbrott, där 
köparen åtminstone garanteras en rimlig ekonomisk uppgörelse10 om varan 
måste återlämnas.11

Ägarförbehållet fick i vart fall ställning som säkerhetsrätt i 1905 års 
köplag12, men av utrymmesskäl kan inte hela denna historiska utveckling, 
samt den föregående debatten redovisas i denna uppsats. I detta avseende 
hänvisas till Perssons avhandling13 samt en kortfattad redogörelse under 
rubriken 2.5.  

                                                 
7 Se Håstad, Den nya köprätten, uppl. 5, 2003, s. 270 f. 
8 Se Persson, Förbehållsklausuler, 1998, s. 213 f. 
9 Se Håstad, Den nya köprätten, uppl. 5., 2003, s. 270 f., se även 3§ AvbetL & 4§ KkrL. 
10 Se 7 § och 9-10 §§  AvbetL. Jmf. även 25-28 §§ KkrL.  
11 NJA II 1978 s. 1. 
12 28 § 2 st. 1905 års köplag, numera 54 § KöpL.  
13 Se Persson, Förbehållsklausuler, 1998, s. 98 ff. 
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2.2 Terminologi och punktvis lagstiftning 

För det första bör konstateras att det saknas systematisk lagstiftning för både 
ägarförbehållen och sakrätten som juridisk disciplin. De rättsregler som 
finns har huvudsakligen vuxit fram genom rättspraxis, vilket både gäller 
förbehållets erkännande som sakrättsligt giltigt, och om föreliggande 
begränsningar i giltigheten.14  Redan vid tillkomsten av 1915 års 
avbetalningsköplag ansågs det vara klart att äganderättsförbehåll hade 
sakrättsligt skydd, se NJA II 1915 s. 304f., med hänvisning till NJA 1985 s. 
208 och 1909 s. 27815 samt att detta bekräftats genom senare praxis.16

I gällande rätt och förarbeten, inom praxis och doktrin tillika ett flertal 
standardavtal på marknaden, så förekommer olika rubriceringar på denna 
omdebatterade avtalsklausul, vilket kan leda till förvirring. De vanligaste 
termerna är hävningsförbehåll, återtagandeförbehåll, äganderättsförbehåll 
samt ägarförbehåll. I avtalsförhållanden förekommer även att två 
avtalsklausuler kombineras, vilket torde ha sin grund i osäkerhet om vilken 
term som är mest lämpad att använda mot bakgrund av begreppet 
äganderätt.  

Som exempel på hur dessa förbehåll formuleras i praktiken, 
skall två standardavtalsklausuler återges nedan. 
 
IML 2000 (Instrumentering, Mätteknik och Komponenter) 
Återtagandeförbehåll 
p. 22. ”Om det kan antas att köparen inte kommer att rätteligen 
fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet, eller om säljaren häver 
avtalet, har säljaren rätt att återta sådan vara som fortfarande 
lagligen kan återtas. Köparen har innan varan tillfullo betalts 
inte rätt att utan säljarens skriftliga medgivande förfoga över 
den på sådant sätt att säljarens återtaganderätt äventyras. 
Accept eller annan förbindelse anses icke som betalning, 
förrän den är helt inlöst.” 

NL01 (Leverans av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk 
och elektronisk utrustning). 
Äganderättsförbehåll 
p. 20. ”Godset förblir säljarens egendom till dess det blivit 

                                                 
14 Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 55. 
15 Se Håstad, Den nya köprätten, 5 uppl., 2003, s. 172 och not 22. 
16 Se NJA 1959 s. 590 och NJA 1974 s. 660. 
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fullt betalt, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll 
är giltigt.” 

Av en aktuell definition så framgår att äganderättsförbehållet är ett 
”förbehåll vid försäljning av egendom att säljaren skall återfå godset om 
köparen icke fullföljer sina förpliktelser, t.ex. att på avtalad tid göra 
avbetalningar på köpeskillingen” samt att återtagandeförbehåll är ett 
”förbehåll att vid köparens betalningsdröjsmål återta varan.”17  Vi kan 
följaktligen konstatera att ägarförbehållet – liksom panträtten – syftar till att 
ge penningborgenären en säkerhet för den fordran han har mot gäldenären. 
En avgörande skillnad är dock att en panthavare kan realisera den pant som 
han har i sin besittning om inte pantsättaren uppfyller sina förpliktelser. 

Vid pantsättning, är en panthavare skyddad mot tredje man när han får 
panten i sin besittning - om panten är av sådant slag att den måste traderas - 
och pantsättaren dessutom är avskuren rådighet över densamma.18 Vid 
försäljning mot ägarförbehåll - om varan kommit köparens besittning - får 
säljaren endast häva köpet om han förbehållit sig rätt till detta, se 54 § 4 st. 
KöpL. I föregående lagrum nämns ingenting om det sakrättsliga 
förhållandet, utan regeln tar endast upp säljarens hävningsrätt, dvs. det 
obligationsrättsliga förhållandet mellan parterna.  

I lagstiftningen finns olika termer och skilda begrepp som ”förbehåll om 
återtaganderätt”19, ”att äganderätten till föremålet skall förbli hos 
överlåtaren”20, samt i 54 § 4 st. KöpL. så föreskrivs att ”har varan kommit i 
köparens besittning, får säljaren häva köpet endast om han har förbehållit 
sig rätt till detta […]”. Mot den bakgrunden kan man givetvis fråga sig hur 
en säljare skall formulera sig, samt vilken rubricering som bör väljas för att 
säljaren ytterst skall få skydd mot köparens borgenärer?  

Hur avtalsklausulen skall rubriceras är inte längre kontroversiellt eftersom 
HD har klarlagt att även ett förbehåll om hävning (hävningsförbehåll) eller 
återtagande (återtagandeförbehåll) kan ha samma sakrättsliga verkan som ett 
ägarförbehåll.21 I målet NJA 1975 s. 222 – som i och för sig handlade om 
säljarens skydd mot köparens singularsuccessor - hade säljaren ställt upp ett 
förbehåll om att varan skulle ”falla tillbaka” till säljaren vid bristande 
betalning på köparens sida. Denna klausul kom även att gälla mot den nye 
köparen, som inte var i god tro vid sitt förvärv. Det finns med andra ord inte 
                                                 
17 Bergström m.fl., Juridikens termer, 8 uppl., Almqvist & Wiksell Förlag, 1993. 
18 Jmf. NJA 2007 s. 413 med hänvisning till NJA 1972 s. 246 & NJA 1986 s. 409. 
19 Se 1 § 2 st. p2 AvbetL. 
20 Se 2:5 JB, se även 2:4 JB ”utan att han eller hon ägde föremålet”. 
21 Se även Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s.183 f. och 
Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 56 not 1. 
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längre någon tvingande anledning för en säljare att förbehålla sig äganderätt, 
eftersom sak- och straffrättsligt skydd ändå kan uppnås med ett vanligt 
förbehåll om hävning. Möjligen kan ett förbehåll om äganderätt ha den 
fördelen att förbehållet i sig självt kan anses innefatta ett förfogandeförbud.  
 
Avtalsklausulens innehåll torde i vart fall preciseras så att det tydligt 
framgår vad som avses. 

2.3 Övergripande om sakrätt 

2.3.1 Inledning 
Sakrätt är en juridisk disciplin som hanterar tredjemanskonflikter över 
egendom och rättigheter, och till skillnad från obligationsrätten som endast 
reglerar förhållandet mellan två parter, så tar sakrätten in två eller flera 
rättssubjekt som samtidigt har ett konkurrerande anspråk på samma 
egendom eller rättighet.22  Sakrätten sägs vara en av grundvalarna för den 
rättsliga regleringen av egendoms- (förmögenhets-) ordningen, vars regler i 
huvudsak har till uppgift att säkerställa och skydda rättsliga positioner.23  

För att en rättighet skall kunna betraktas som en sakrätt så måste densamma 
kunna göras gällande mot vem som helst. Om en rättighet inte kan göras 
gällande mellan två parter i ett köpeavtal, är det uteslutet att rättigheten kan 
göras gällande i sakrättsligt hänseende, dvs. mot tredje man. Och även om 
rättigheten enligt parternas avtal kan göras gällande i obligationsrättsligt 
hänseende, så är det inte alls säkert att denna rättighet får sakrättslig verkan, 
vilket ibland kan vara fallet vid användandet av ägarförbehåll. 

Inom sakrätten skiljer man på det statiska respektive det dynamiska 
rättskyddet, vilket också kan benämnas som den statiska eller den 
dynamiska sakrätten. Det statiska rättskyddet, eller rättare sagt, det 
betraktelsesätt som man använder vid klassificeringen om en rättighet kan 
göras gällande sakrättsligt, tar sin utgångspunkt i ”rättsläget när rättigheten 
är så att säga ”färdig” och med ledning av om den då kan göras gällande 
mot tredje man”.24  

Den förnämsta sakrätten utgörs av äganderätten som bygger på principen att 
en ägare har rätt att kräva att det han äger skall lämnas i fred av 
utomstående, såvida han inte själv lämnat sitt samtycke till olika 

                                                 
22 Se Millqvist, Sakrättens grunder, uppl. 3:1, s. 13 ff. 
23 Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 17. 
24 Se Malmström & Agell, Civilrätt, Uppl. 17:2, 2002, s. 81. 

 14



dispositioner. Äganderätten innefattar följaktligen en allmän förfoganderätt 
som innebär att ägaren kan låna eller hyra ut sin egendom, överlåta, 
pantsätta eller förstöra den om han så vill. Låt vara att det finns legala 
begränsningar som inskränker äganderättens utövande som expropriation 
och allmän nödrätt, men ytterst skyddas äganderätten av olika skadestånds- 
och straffrättsliga regler. Om egendomen av någon anledning kommer ur 
ägarens händer, kan denna återkrävas genom s.k. vindikationstalan vid 
allmän domstol. Observera dock, att en sådan talan inte kan gå ut på att 
fastställa kärandens äganderätt, utan kan endast avse vem av parterna i 
processen som har bättre rätt än den andre eftersom äganderätten – ur 
domstolens perspektiv – kan tänkas tillkomma någon annan än de tvistande 
parterna.25 I direkt anslutning till det sagda, bör även nämnas att svensk rätt 
skyddar den som har en sak i sin besittning – oberoende av det verkliga 
ägarförhållandet - genom olika straffstadganden, se 8:8-9 §§ BrB. Vidare så 
anses även den som har en sak i sin besittning som dess ägare - enligt 
lagstadgad presumtion - vilket får aktualitet för denna uppsats, se 4:18 UB 
och 3:3 KL. 

Den statiska sakrätten skyddar fasta positioner, medan den dynamiska 
sakrätten istället handlar om när, och hur, sakrättsligt skydd uppstår vid 
olika transaktioner. I den dynamiska sakrätten ligger fokus istället på vilka 
förutsättningar som måste vara uppfyllda, samt när detta sakrättsliga skydd 
träder ikraft tillika upphör att gälla.  

Den dynamiska sakrätten kan delas upp i det s.k. omsättningsskyddet 
respektive borgenärsskyddet. Borgenärsskyddet kan vidare delas upp i två 
kategorier; nämligen säljarens skydd mot köparens borgenärer, samt 
köparens skydd mot säljarens borgenärer. 

2.3.2 Vad är en säkerhetsrätt? 

Av en definition, så framkommer att en säkerhetsrätt är ”en rätt som avser 
att ge borgenären säkerhet för att en förpliktelse framledes fullgörs, t.ex. 
betalning av en skuld”.  26

 
Panträtt, i såväl fast som lös egendom, är ett bra exempel på en 
säkerhetsrätt. En gäldenär som önskar ställa säkerhet för ett lån, eller som 
avser köpa varor på kredit, kan ställa säkerhet genom att pantsätta sin 
egendom. Om inte gäldenären sedermera uppfyller sin 
betalningsförpliktelse, eller sköter sina avbetalningar i tid, kan borgenären 

                                                 
25 Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 29. 
26 Se Bergström m.fl., Juridikens termer, 8 uppl., Almqvist & Wiksell Förlag, 1993. 
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enligt panträttsliga regler realisera panten och erhålla betalning ur den 
köpeskilling som flyter in. Det kan därför rimligen konstateras att en 
panthavare har ett konkret påtryckningsmedel genom sin säkerhetsrätt 
(panten) i utbyte mot att gäldenären uppfyller sina förpliktelser.  
 
En säkerhetsrätt brukar också benämnas som en ”begränsad sakrätt, 
eftersom den gäller egendom till vilken annan har äganderätt”.27 När vi nu 
talar om panträtt så kan även nämnas att en panthavare har företrädesrätt till 
panten framför anspråk från ägarens/pantsättarens borgenärer, samt att 
panträtten kvarstår om ägaren/pantsättaren säljer den pantsatta 
egendomen.28 Det sakrättsliga skyddet förutsätter dock att något relevant 
sakrättsligt moment har företagits för egendomen ifråga såsom tradition 
eller denuntiation.  
 
En panthavare har ett relativt bra skydd för det fall att utmätning eller 
konkurs skulle inträffa på gäldenärens sida. Detta framgår av 
förmånsrättsordningen, vars uppgift är att fastställa i vilken ordning en 
gäldenärs borgenärer skall få sina fordringar betalda när tillgångarna inte 
räcker till vid en konkurs, se 4 § 2 p och 6 § FRL. Panträtt är den mest 
använda säkerhetsrätten genom tiderna vid sidan av borgen,29 men även 
nuförtiden används panträtt i betydande omfattning vid kreditgivning och då 
främst i fast egendom.  
 
Ägarförbehållen har accepterats i rättspraxis30 som en säkerhetsrätt trots att 
något sakrättsmoment inte behöver iakttas. När det för en giltig pantsättning 
både krävs tradition och att pantsättaren måste frånhändas rådigheten över 
panten, så behöver endast en avtalsklausul införas i ett köpeavtal för att 
ägarförbehållet skall bli giltigt som en säkerhetsrätt. Frånvaron av ett 
sakrättsligt moment innebär att ägarförbehållen kan räknas in till en kategori 
av tysta säkerhetsrätter. Detta eftersom ägarförbehållet oftast inte blir synligt 
för tredje man förrän detsamma uppdagas vid en utmätning eller konkurs på 
gäldenärens sida.  
HD har för övrigt benämnt ägarförbehållet som en tyst panträtt.31  
Avslutningsvis kan nämnas att ägarförbehållet är att kategorisera som en 
realsäkerhet eftersom klausulen ifråga måste säkerställa någon specifik och 
identifierbar egendom.  

                                                 
27 Se Malmström & Agell, Civilrätt, Uppl. 17:2, 2002, s. 79 f. 
28 Se Malmström & Agell, Civilrätt, Uppl. 17:2, 2002, s. 79 f. 
29 Om borgen, Se HB 10:8-12§§, Se Bergström/Lennander, Kredit och Säkerhet, 8 uppl., 
2001, s. 35 ff. 
30 Se Håstad, Den nya köprätten, 5 uppl., 2003, s. 172 och not 22. 
31 Se NJA 1960 s. 9. 
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2.3.3 Sakrättsmoment och publicitetsprincipen 

Att ägarförbehållet inte är synligt för tredje man kan givetvis innebära att 
andra kreditgivare lätt kan tro att gäldenären har bättre kreditvärdighet än 
vad som verkligen är fallet. Ett exempel kan vara om en näringsidkare tar 
lån mot ställande av säkerhet i s.k. företagsinteckning32 då gäldenären har 
anförtrodd egendom i sin besittning samt vid kommission. Kreditgivning 
bör dock inte baseras på hur mycket inventarier eller gods som låntagaren 
har i sin besittning, vilket för övrigt är en diskussion som faller utanför 
denna uppsats. 
 
Publicitetsprincipen har länge betonats inom sakrätten vid olika typer av 
äganderättsförändringar.  Innebörden av det nu sagda är att sakrättsliga 
belastningar bör göras synliga mot tredje man vilket kommer till uttryck 
genom att något relevant sakrättsligt moment iakttas såsom tradition, 
märkning, inskrivning, denuntiation, eller att förhållandet registreras som 
vid lösöresköp.33 Publicitetsprincipens bakomliggande tanke är att ”hemliga 
anspråk inte utan vidare skall kunna göras gällande mot tredje man”,34 där 
tradition och denuntiation för övrigt utgör huvudformerna av sakrättsliga 
moment, vardera beträffande sitt egendomsslag.35  
 
Ett relevant sakrättsmoment blir därför nödvändigt för att sakrättsligt skydd 
skall uppnås. En panthavare skall därför se till att få panten i sin besittning 
(tradition) samt se till att pantsättarens rådighet blir avskuren. I förbigående 
kan nämnas att pantsättning av fast egendom (s.k. hypotekarisk panträtt) 
görs synligt för tredje man genom registrering, och denna typ av 
pantsättning erhåller sakrättsligt skydd trots att pantsättaren har bibehållen 
besittning till fastigheten.36  
 
Å andra sidan kan publicitetsprincipens krav på synbarhet för tredje man 
vara direkt olämpligt för vissa typer av transaktioner. Ett exempel kan t.ex. 
utgöras av en helt vanlig köpetransaktion av lös egendom. Är det rimligt att 
begära att säljaren skall vara skyldig att offentliggöra köpeavtalet inför alla 
tänkbara borgenärer på köparens sida enbart för att köpeavtalet innehåller ett 
ägarförbehåll? Publicitetskravet lyser ju även med sin frånvaro vid 
kommissions-, hyres-, reparations- samt depositionsavtal och i dessa fall 
vore det ju också orimligt att begära offentliggöranden angående 
rättsförhållandet som råder mellan parterna. Av skuldbrevslagen följer 
                                                 
32 Se 2§ Lag (2008:990) om företagshypotek. 
33 Se Lag (1845:50) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva. 
Se även Se Millqvist, Sakrättens grunder, uppl. 3:1, s. 86 f. & 115 ff. 
34 Jmf Malmström & Agell, Civilrätt, Uppl. 17:2, 2002, s. 82. 
35 Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 44 f. 
36 Jmf Jensen, Ulf, Panträtt i fast egendom, 6 uppl., 2001, s 23 f. 
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dessutom att en förvärvare av ett löpande skuldebrev får skydd mot 
överlåtarens borgenärer genom besittningstagandet, se 22 § SkbrL, fastän 
borgenärerna normalt inte får någon omedelbar kännedom om överlåtelsen.  
 
De olika sakrättsliga momenten är fristående från den bakomliggande 
rättshandlingen. Detta innebär att det vid bedömningen av frågan om 
exempelvis tradition har skett i princip inte skall prövas, huruvida en 
överlåtelse i det enskilda fallet utgör en skenrättshandling eller annars skett i 
undandragande syfte. Sådana omständigheter skall istället beaktas vid en 
bedömning av den bakomliggande rättshandlingens giltighet eller vid en 
tillämpning av återvinningsbestämmelsen i 4:5 KL.37  
 
I rättsfallet NJA 2007 s. 413 som rörde en inkråmsöverlåtelse mellan två 
bolag med samma firmatecknare så var de bakomliggande omständigheterna 
följande. MF var företrädare för de två i målet aktuella bolagen GV och NV. 
GV var återförsäljare av bilar för bolaget BA. Efter ansökan av BA:s 
konkursbo beslutade Eksjö tingsrätt den 31 augusti 2006 interimistiskt om 
kvarstad mot GV på ett belopp om 2 346 070 kr jämte ränta. BA ansökte om 
verkställighet och Kronofogdemyndigheten höll förrättning den 1 september 
2006 och beslutade då att belägga sex personbilar samt ett fordonssläp med 
kvarstad. GV försattes i konkurs den 19 Mars 2006 och NV försattes i 
konkurs den 25 Sep 2006. MF hade dock överlåtit inkråmet från GV till NV 
redan den 25 Jan 2006. 
 
HD menade att det inte var ovanligt att ett insolvent aktiebolag överlåter 
inkråmet till ett nytt aktiebolag, ägt av samma person eller personer, mot en 
köpeskilling som motsvarar inkråmets värde, varefter det överlåtande 
bolaget försätts i konkurs. Fördelarna för ägarna är att verksamheten kan 
fortsätta utan utomståendes inblandning vilket inte blir fallet med en 
företagsrekonstruktion eller konkurs. HD anförde vidare; en förutsättning är 
dock att köpeskillingen inte understiger vad en försäljning hade kunnat 
inbringa vid en konkurs, samt att betalningen går till den som hade bäst 
förmånsrätt i den överlåtna egendomen. I annat fall kan konkursförvaltaren 
eller en missgynnad borgenär återvinna transaktionen enligt 4:5 KL. 
 
I målet hade GV:s konkursbo anfört att ”den omständigheten att M.F. har 
haft inflytande i såväl det överlåtande som det förvärvande bolaget innebär 
inte att kravet på rådighetsavskärande inte är uppfyllt. Överlåtelsen har skett 
mellan två självständiga juridiska personer på ett öppet sätt och mot 
marknadsmässig ersättning. Förvaltningsbolaget har således inte lidit något 

                                                 
37 Jmf NJA 2007 s. 413. 
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förfång till följd av överlåtelsen.” Gv:s konkursbo menade att transaktionen 
hade skett under insyn av Svenska Handelsbanken såsom största borgenär.  
 
Av HD:s domskäl framkommer att överlåtelsen av inkråmet från GV till NV 
inte hade registrerats enligt LKL och att fordonen vid kvarstadsbeslutet 
fanns i en ny lokal där NV bedrev verksamhet, vilket normalt ger 
sakrättsligt skydd.  Fråga uppkom om detta även skulle gälla när 
avtalsparterna haft en gemensam representant och firman varit oförändrad?  
 
HD ansåg att NV fick anses ha erhållit sakrättsligt skydd för sitt förvärv mot 
GV:s borgenärer då rådigheten för GV hade blivit avskuren. Däremot tillade 
att HD att det inte kan vara tillräckligt, för att en överlåtare eller pantsättare 
skall anses frånhänd rådigheten, att han i sin egenskap av överlåtare eller 
pantsättare gör sig skyldig till olovligt förfogande enligt 10:4 BrB om han 
frånhänder den andre dennes tillförsäkrade äganderätt eller panträtt […]” 
 
Avslutningsvis kan nämnas att BA:s konkursbo inte hade riktat någon 
invändning mot giltigheten av inkråmsöverlåtelsen förrän i HD vilket då 
avvisades på processrättslig38 grund.  

2.3.4 Lite om specialitetsprincipen 

Specialitetsprincipen39  utgör en av flera grundbultar inom sakrätten med 
hänvisning till att sakrättsligt skydd - som huvudregel - endast kan hävdas 
till individuellt bestämd egendom. För ägarförbehållens del, så utgör 
specialitetsprincipen en tungt vägande faktor vid bedömningen om 
sakrättsligt skydd skall anses föreligga. 

När man inom förmögenhetsrätten talar om olika rättigheter, så brukar en 
distinktion göras mellan reella ting och fordringar. Specialitetsprincipen 
fyller en viktig funktion som gränsmarkör mellan separationsrätt och 
fordringsrätt, ”[...] eller annorlunda uttryckt, att ange när giltig äganderätt 
föreligger till skillnad från ett krav, en fordringsrätt på att utfå ett värde från 
någon.”40   

I anslutning till det nyssnämnda, så menar Håstad att specialitetskravet 
innefattar två aspekter. För det första; ”att om den mot vilket anspråket är 
riktat får prestera med vilket föremål som helst av viss art och mängd, dvs. 
ett generiskt anspråk, anses anspråkets innehavare inte kunna åtnjuta 
äganderätt (separationsrätt) eller panträtt.”  För det andra; så ”kan 

                                                 
38 Se 41 § Lag (1996:242) om domstolsärenden 
39 Se JustR Sjögren framhöll principen som allmän rättsgrundsats i NJA 1910 s. 216-220. 
40 Se Millqvist, Sakrättens grunder, uppl. 3:1, s. 78 f. 
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anspråkshavaren åtnjuta äganderätt eller panträtt endast så länge han kan 
identifiera precis det föremål som anspråket avser” 41  

Den egendom som ägarförbehållet är tänkt att säkerställa, måste följaktligen 
vara individualiserad och beskriven i avtalet för att uppfylla 
specialitetsprincipens krav. Utöver detta, krävs även att det överlåtna godset 
kan identifieras hos gäldenären vid ett senare tillfälle för att ägarförbehållet 
inte skall förlora sin sakrättsliga verkan.  

2.4 Kort om ägarförbehållet och den 
historiskt sakrättsliga debatten 

I samband med att ägarförbehållen fick ställning som säkerhetsrätt i 1905 
års köplag så ifrågasattes för det första om det verkligen var möjligt att 
tillerkänna ägarförbehållet sakrättslig verkan. Detta med hänvisning till att 
både 1905 års köplag, samt 1915 års avbetalningsköplag ansågs utgöra 
obligationsrättslig lagstiftning, som inte hade till uppgift att reglera 
förhållandet mot tredje man.42 När avbetalningshandeln började bli alltmer 
vanlig, var det fortfarande äganderättsterminologin som var det 
dominerande synsättet. För att säkerställa säljarna, så ansågs inte ett köp 
fullbordat förrän säljaren fått full betalning för varan. Säljaren kunde därför 
förbehålla sig äganderätten intill dess att varan var slutbetald och i de fall 
säljaren avstod från att göra ett sådant förbehåll, ansågs äganderätten gå 
över på köparen vid besittningsövergången. Var säljaren ointresserad av att 
kvarstå som ägare, kunde säljaren i vart fall förbehålla sig rätten att häva 
köpet, även efter det att varan kommit i köparens besittning.43

Det rådde fortfarande osäkerhet huruvida förbehållen verkligen säkrade 
säljarens äganderätt och det torde bl.a. vara av den anledningen som många 
avbetalningskontrakt istället fick formen av ett hyresavtal. Vad beträffar 
utformningen av dessa hyresavtal, så har detta lagreglerats till förmån för 
köparna i senare lagstiftning.44 Ett hyresavtal kan sålunda bedömas som ett 
avbetalningsköp, om syftet är att hyrestagaren skall bli ägare till föremålet. 

I stora drag kom de huvudsakliga frågorna att handla om ägarförbehållens 
förhållande till panträttsinstitutet och de formkrav som gällde för 
lösöresköpen enligt LKL. Beträffande förhållandet till lösöresköpen, så 
menades att ägarförbehållen stred mot publicitetsprincipen eftersom det 

                                                 
41 Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s.152 ff. 
42 Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s.182 ff. 
43 Se Ramberg & Herre, Allmän köprätt, uppl. 1:1, 2001, s. 150. 
44 Se 1§ 3 st. AvbetL och 3§ 2 st. KkrL 
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krävdes offentlig kungörelse vid lösöresköp, när man helt bortsåg från varje 
krav på publicitet vid köp med ägarförbehåll. Vidare så ifrågasattes varför 
det skulle vara enklare att sälja med ägarförbehåll när köp enligt LKL 
krävde ett krångligt registreringsförfarande?  

Vad som bör hållas i åtanke när man funderar på de bakomliggande skälen 
till den tidigare debatten var att den nu allmänt erkända s.k. 
traditionsprincipen inte hade slagit igenom vid överlåtelse av egendom, 
vilket däremot var en nödvändig förutsättning vid pantsättning. Knäckfrågan 
kom följaktligen att handla om hur man skulle kunna godta att ägarförbehåll 
medförde att säljaren fick säkerhet i godset utan besittning, eller utan att 
förhållandet i vart fall registrerades. 45  

För det första så anfördes att besittningskravet vid pantsättning var 
nödvändigt. Detta eftersom en skuldsatt person annars utan nämnvärd 
uppoffring skulle kunna ta upp nya lån mot panter som han inte behöver 
avstå ifrån, och på så vis frestas att ytterligare undergräva sin ställning.46  
Håstad har anfört i detta sammanhang att ”det skulle då bli lätt för en 
gäldenär, att i maskopi med en annan, freda egendom från utmätning genom 
att falskt påstå, att egendomen tidigare blivit pantsatt åt den andre, och att 
nya kreditgivare skulle kunna vilseledas angående gäldenärens solvens ifall 
egendom i dennes besittning kunde vara pantsatt.” 47  

För äganderättsförbehållen så anfördes istället att situationen var annorlunda 
eftersom ett avbetalningsköp aldrig hade till syfte att köparen skulle låna sig 
ur en ekonomisk krissituation; utan köparen fick istället en ny tillgång, 
medan pantsättning kunde ske för en gammal skuld. Det anfördes också att 
risken för skentransaktioner inte var lika påtaglig vid köp mot ägarförbehåll 
eftersom det alltid gick att spåra från vem köparen förvärvat olika föremål, 
och ville säljaren inte intyga att äganderättsförbehåll var uppställt och att 
han hade en restfordran, så kunde egendomen inte undandras borgenärerna 
på denna grund.48  

Vi lämnar nu de historiska omständigheterna bakom oss för att gå över och 
se på vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ägarförbehållet 
skall anses som giltigt. 

                                                 
45 Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 55f. 
46 Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s.182 ff. 
47 Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s.182 ff. 
48 Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 182 ff. 
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3 Förutsättningar för giltighet 

3.1 Inledning 

Användandet av ett ägarförbehåll är både ett billigt och bekvämt sätt för den 
säljare som önskar erhålla en säkerhetsrätt i det överlåtna godset, eftersom 
det endast krävs en bestämmelse därom i parternas avtal. 49 Förbehållet 
säkerställer dessutom accessoriska fordringar till köpeskillingen - såsom 
ränta vid dröjsmål eller liknande krav - och används ofta vid köp på kredit, 
med eller utan avbetalningsplan. 

I stora drag gäller fyra nödvändiga förutsättningar för att ägarförbehållet 
skall anses vara sakrättsligt giltigt enligt den svenska rättsordningen.  

1) ÄF skall vara avtalat innan godset kommit i köparens besittning. 

2) ÄF måste säkerställa specifik bestämd egendom. 

3) ÄF måste säkerställa säljarens fordran på köpeskillingen. 

4) Säljaren är den som måste lämna köparen kredit.   

Ett ägarförbehåll kräver ingen särskild form vilket har bekräftats i 
rättspraxis.50 Ägarförbehållet kan alltså vara muntligt avtalat, men ur 
bevisbördessynpunkt51 är det naturligtvis till stor fördel att dokumentera 
sina överenskommelser. I det nu sagda ligger även att det bör stå klart för 
köparen att ett ägarförbehåll är en del av parternas avtal.  

3.2 Tidpunktskravet 

Adlercreutz menar att ägarförbehållet måste ha avtalats i samband med 
köpet och senast vid traditionen av varan, om denna sker efter köpet, för att 
ägarförbehållet skall anses vara sakrättsligt giltigt.52 Håstad å sin sida 
beskriver saken som; ”för att återtagandeförbehåll skall vara giltiga har det 
vidare ansetts att förbehållet måste ha avtalats före avlämnandet av varan 
eller senast samtidigt därmed”.53   

Det anses sålunda uteslutet att avtala om ett ägarförbehåll efter att tradition 
                                                 
49 Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 53 f. 
50 Jmf NJA 1989 s. 304. 
51 Se bevisbördesregler vid utmätning 4:17 UB, och vid konkurs 3:3 § KL. 
52 Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 53 f. 
53 Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 185 ff. 
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har skett för att uppnå sakrättsligt skydd. Detta kan med fog hänföras till att 
sakrätten som juridisk disciplin utgör tvingande rätt, samt att nya sakrätter 
inte kan tillskapas på privat väg utan ett ställningstagande av lagstiftaren 
eller HD.54  
 
Med utgångspunkt i 54 § 4 st. KöpL kan det konstateras att den yttersta 
tidpunkten för när ett hävningsförbehåll senast måste vara avtalat, är innan 
köparen fått varan i sin besittning, dvs. innan varan är omhändertagen av 
köparen. Mot den bakgrunden kan hävningsförbehållet bli sakrättsligt giltigt 
även om det avtalas under en transport, förutsatt att det är en självständig 
fraktförare, och oberoende av om transportören fått sitt uppdrag från 
köparen. Som tidigare nämnts, regleras inte det sakrättsliga förhållandet i 
KöpL - och inte heller i AvbetL – men det är dock klart genom rättspraxis, 
att ett hävningsförbehåll har sakrättslig verkan mot köparens borgenärer.55

När varan väl kommit i köparens besittning är det försent för säljaren att 
ställa upp ett sakrättsligt giltigt ägarförbehåll. Om ägarförbehållet avtalas 
efter denna tidpunkt, kan ägarförbehållet endast få obligationsrättslig 
verkan.56  Självklart kan det vara förenat med svårigheter att i efterhand 
kontrollera vid vilken tidpunkt som ägarförbehållet är avtalat, men denna 
diskussion förbigås.  

Men hur skall ägarförbehållet bedömas i sakrättsligt hänseende om 
egendomen redan finns i en tilltänkt köpares besittning, dvs. innan ett 
köpeavtal har träffats? Några typsituationer kan exempelvis utgöras av att A 
(som är ägare) lämnat gods i kommission, hyrt ut, deponerat, lämnat in för 
reparation eller lånat ut egendom till B.  

Vad först gäller kommissionsavtal57, så föreskrivs i 53 § KomL att ”gods, 
som lämnats kommissionären till försäljning, förbliver i kommittentens ägo, 
intill dess äganderätten övergår till tredje man eller till kommissionären, där 
denne själv inträder såsom köpare.” Det kan givetvis vara så att parterna i ett 
kommissionsavtal ställt upp ett ägarförbehåll, men detta blir överflödigt 
eftersom KomL medger ett legalt sakrättsligt skydd för kommittenten. 

Vad sedan beträffar de andra exemplen, så för Håstad ett resonemang 
angående en bil och menar att ”A är här från början ägare till bilen och har 
aldrig överlåtit äganderätten till B utan endast låtit B inneha bilen med 
begränsad (särskild) rätt.” Håstad menar vidare att den anförtrodda saken 

                                                 
54 Jmf Millqvist, Sakrättens grunder, uppl. 3:1, s. 18. 
55 Jmf, Håstad, Den nya köprätten, uppl. 5, 2003, s 172 f., med hänvisning i not 22 till NJA 
II 1915 s 304, NJA 1895 s. 208 och NJA 1909 s. 278.  
56 NJA 1923 s. 80. 
57 Enligt Prop. 2008/09:88 så föreslås en ny kommissionslag träda ikraft den 1 Okt 2009. 
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har en alltför vag anknytning till B:s förmögenhet för att tjäna som underlag 
för dennes förpliktelser samt att en separationsrätt för A därför är nödvändig 
med hänvisning till att ägare skall våga anförtro andra sina saker och för att 
även insolventa personer skall kunna få uppdrag som sysslomän.58 I fallet 
med deposition så klargör Håstad att ägarförbehållet blir sakrättsligt giltigt 
beroende på ”att deponenten vid försäljningen hade separationsrätt till 
egendomen trots köparens besittning.”59  

Det är följaktligen fullt möjligt – utan att konflikt uppstår mot 
tidpunktskravet - att ställa upp ett sakrättsligt giltigt ägarförbehåll, trots att 
godset redan befinner sig i en tilltänkt köpares besittning.   

3.3 Specialitetskravet 

Den andra förutsättningen för att ägarförbehållet skall anses vara sakrättsligt 
giltigt är att avtalsklausulen måste säkerställa bestämda och 
individualiserade föremål. Detta har samband med den ovan angivna 
specialitetsprincipen.  

Specialitetsprincipen består av två på varandra följande moment, varav det 
första innebär att den överlåtna egendomen redan från början måste vara 
individualiserad. Det andra kravet är att egendomen måste kunna gå att 
identifiera hos köparen vid ett senare tillfälle, vilket inte alltid är möjligt 
pga. att köparen kan ha företagit olika dispositioner, eller att vissa 
omständigheter har inträffat på köparens sida som omöjliggör ett 
identifierande av den sålda varan. Det senast anförda gäller dock 
ägarförbehållets räckvidd, vilket kommer att behandlas under kapitel 4.  

Vad gäller specialitetsprincipens första krav, så menar Håstad att ”om den 
mot vilket anspråket är riktat får prestera med vilket föremål som helst av 
viss art eller mängd, dvs. ett generiskt bestämt anspråk, anses anspråkets 
rättighetsinnehavare inte kunna åtnjuta äganderätt (separationsrätt) eller 
panträtt”.60   

För att enklast möta upp till specialitetsprincipens första krav, så bör 
ägarförbehållet kopplas till den säkerställda egendomen genom en 
beskrivning i köpeavtalet. Det kan också vara nödvändigt att säljaren redan i 
avtalsstadiet företar något identitetsbevarande moment, såsom märkning 
eller något annat lämpligt förfarande för att vara på den säkra sidan.  

I och för sig kan man ifrågasätta hur pass ingående och detaljerad en sådan 
                                                 
58 Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 145 ff. 
59 Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 186 f. 
60 Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 152 ff. 
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beskrivning bör vara, men ju tydligare en säljare är i dessa avseenden, desto 
enklare blir det för domstolarna, eller en exekutiv myndighet, att i efterhand 
avgöra om ägarförbehållet uppnått sakrättslig verkan eller inte.  

Om en köpare redan från början är berättigad att byta den köpta varan mot 
en annan likvärdig, så saknar säljaren redan från början sakrättsligt skydd.  
Detta framkom av NJA 1932 s.103 som rörde en försäljning av en 
jordbruksfastighet, som A sålt till B, med tillhörande inventarier. De 
ifrågavarande inventarierna hade inte förtecknats, och A hade dessutom 
givit B rätt att byta ut desamma mot andra likvärdiga. Då B senare företog 
en vidareförsäljning till C - med A:s godkännande - under förutsättning att 
C skulle respektera det av A uppställda ägarförbehållet, och då C senare 
gick i konkurs, så uppstod frågan huruvida ägarförbehållet var sakrättsligt 
giltigt eller ej mot C:s konkursbo. Eftersom B redan från början berättigats 
att byta ut inventarierna mot annan likvärdig egendom ansåg HD att 
specialitetsprincipen inte var uppfylld, varpå ägarförbehållet frånkändes 
sakrättslig verkan.  

Som parentes till nyssnämnda rättsfall kan dock nämnas att utbyte 
(surrogation) av inventarier och egendom är tillåtet vid jordbruksarrende, se 
9:35 JB. Stadgandet medger en s.k. legal separationsrätt61, men då måste 
avtalsförhållandet också bedömas vara ett arrende i lagens mening.  

En fastighetsägare kan sålunda bibehålla sin äganderätt och erhålla 
separationsrätt till kreatur och redskap som lämnats kvar på arrendestället, 
trots att arrendatorn fått tillåtelse att sälja eller byta ut densamma. 
Arrendatorn är dock skyldig att vid arrendetidens slut lämna tillbaka 
egendom för samma värde som mottagits vid arrendeavtalets ingående, om 
detta var förutbestämt. Den egendom som bytts ut, tillhör jordägaren utan 
särskilt förbehåll, se 9:35 in fine JB. 

3.4 Förhållandet till fordran 

Utöver tidpunkts- och specialitetskravet fordras även att ägarförbehållet 
måste säkerställa säljarens köpeskillingsfordran. Ägarförbehållet säkerställer 
naturligtvis även accessoriska fordringar för det aktuella köpet, men en 
säljare kan alltså inte använda sitt ägarförbehåll som säkerhet för andra 
fordringar eller förpliktelser som köparen kan ha på grund av andra avtal 
mellan säljaren och köparen.62 En sådan konstruktion kallas för ett 
kopplingsförbehåll (se ovan) och är sakrättsligt ogiltig.  

                                                 
61 Jmf även 53 § 1 st. KomL som ger exempel på legal separationsrätt. 
62 Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 61f. 
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Debatten kring kopplingsförbehållen har varit omfattande63 inom den 
juridiska doktrinen alltsedan början av förra seklet. Från senare litteratur kan 
det konstateras att kopplingsförbehållen även varit obligationsrättsligt 
ogiltiga alltsedan 1953, ”från början med visst undantag men numera helt 
utan undantag; se 25 § konsumentkreditlagen (kreditköpsavtalet) och 7 § 
lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. (kreditfordringen).”64  
 
Frågorna kring kopplingsförbehåll är följaktligen inte längre kontroversiella 
i den meningen att diskussioner förs om dess obligations- respektive 
sakrättsliga giltighet. Det bör dock hållas i åtanke att tvister fortfarande kan 
uppstå huruvida ägarförbehållet endast säkrar köpeskillingen eller inte.  

Rent praktiskt kan en sådan situation uppstå om avtalsparterna omförhandlar 
sina mellanhavanden på grund av skuldnedskrivningar eller att parterna 
träffat en förlikning och genom s.k. novation ersätter tidigare ingångna avtal 
med ett nytt.   

3.5 Rätt kreditgivare, låneköp, cession 

Ägarförbehållet syftar till att ge säljaren säkerhet i det överlåtna godset för 
den köpeskillingsfordran han har mot köparen. Ibland kan det i och för sig 
vara svårt att utreda vilka fordringar som är en köpeskillingsfordran eller 
vad som är en annan fordran, då vissa ägarförbehåll nämligen kan avse 
något annat än att säkra betalningen av varan, men i realiteten ändå gå ut på 
detta.65  

Den förutsättning som måste föreligga är att det är säljaren som lämnar 
köparen kredit med betalning av köpeskillingsfordran. En säljare kan inte 
använda ett ägarförbehåll för att bereda säkerhet i överlåtet gods åt en annan 
borgenär, vilket framkom av NJA 1966 s. 350.  

Målet rörde försäljning av diverse butiksinventarier som A hade sålt på 
avbetalning till B mot ett uppställt ägarförbehåll. De bakomliggande 
omständigheterna var att B hade tagit ett lån hos en bank, som bolaget C 
hade gått i borgen för. Enligt köpekontraktet mellan A och B föreskrevs 
bl.a. att köpeskillingen skulle betalas på så vis att en handpenning skulle 
erläggas kontant till A, och att återstoden utan anfordran skulle betalas i 
olika poster till en bank enligt det borgenslån som B hade tagit. I kontraktet 
stadgades även att A hade rätt att överlåta sina rättigheter, men att B isåfall 
skulle underrättas skriftligen härom. Lånet användes för att betala säljarens 
                                                 
63 Se Persson, Förbehållsklausuler, 1998, s. 222 f. med hänvisning till Bergman och 
Schmidt. 
64 Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 196. 
65 Ibid. 
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köpeskilling. 

Samma dag som kontraktet upprättades överlät A ”genom påskrift på 
kontraktet” sina rättigheter och skyldigheter enligt detsamma till C, som i 
sin tur överlät kontraktet till banken, som senare kom att överlåta detsamma 
tillbaka till C. I samband med köpet av butiksinventarierna, så övertog även 
B en av A i fastigheten bedriven livsmedelshandel, varpå B sedermera 
ombildade sin rörelse till ett aktiebolag D. Senare sålde D inventarierna till 
fastighetens ägare E, varpå bolaget D försattes i konkurs. Tvist uppstod 
mellan bolaget C och D:s konkursbo, där C menade ha övertagit den rätt 
som tillkommit A och att ”intet har därefter inträffat, som förringat denna 
rätt.”  

Ett flertal frågeställningar/invändningar kan konstateras utifrån målet, men 
sammanfattningsvis menade HD att ägarförbehållet var ogiltigt i sakrättsligt 
hänseende eftersom säljaren redan erhållit full betalning. Vidare så anfördes 
att köpekontraktets bestämmelser om de årliga avbetalningarna inte utgjorde 
en bestämmelse om betalning av köpeskillingen, utan avsåg återbetalning av 
borgenslånet. Ett liknande fall utgörs av NJA 1972 s. 451 där en bank 
betalat säljaren med ett lån som köparen tagit, varvid ägarförbehållet spelat 
ut sin roll. Dessa konstruktioner benämns för låneköp, vilket tidigare 
använts för att få ägarförbehållet användbart som säkerhet vid finansiering 
av kontantköp. Ägarförbehållet kan dock inte göras gällande efter att 
säljaren erhållit betalt för sin köpeskillingsfordran. 

Gränsen mellan låneköpet och cession resp. factoring är dock hårfin, men 
med helt skilda rättsverkningar. Vid cession kan säljaren överlåta sin 
fordran jämte säkerhetsrätten till en ny finansiär, som då inträder i säljarens 
ställe enligt de regler som gäller för överlåtelse av fordran resp. 
pantsättning, se 31 § och 10 § SkbL.  

Inom affärslivet kan dessa transaktioner ske på sekunden, men för att 
ägarförbehållet skall vara sakrättsligt giltigt (även hos den nya finansiären) 
så måste säljaren vara den som lämnat kredit innan överlåtelse eller 
pantsättning sker. I konsumenthandeln förekommer att säljaren gör 
kreditkontroll av köparen på plats. Efter godkännande, undertecknas 
köpeavtalet, varvid detsamma jämte säkerhetsrätten omedelbart därefter 
överlåts/pantsätts till en fristående finansiär. Säljaren får därmed kontant 
betalning för den överlåtna varan. 
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4 Omständigheter som 
påverkar giltigheten 

4.1 Inledning 

I föregående avsnitt har redogjorts för de förutsättningar som måste 
föreligga för att ägarförbehållet skall vara sakrättsligt giltigt.  

I det följande kommer fokus uteslutande att ligga på de begränsningar som 
leder till att ägarförbehållen förlorar sin obligations- resp. sakrättsliga 
rättsverkan, vilket kan inträffa i ett flertal skilda fall. 

4.2 Köparen har förfoganderätt 

Om en säljare medgivit köparen rätt att förfoga (bearbeta, sammanblanda, 
överlåta, infoga eller konsumera) över den överlåtna egendomen - innan 
densamma är slutbetald - kommer ägarförbehållet att förlora sin sakrättsliga 
verkan.66 Detta är en mycket viktig begränsning av ägarförbehållens 
funktion som säkerhetsrätt eftersom medgivandet nödvändigtvis inte 
behöver vara avtalat eller uttalat, utan kan framgå underförstått beroende på 
omständigheterna i det särskilda fallet.   

Några uppenbara fall torde exempelvis utgöras av om en grossist säljer 
egendom till en detaljist mot ägarförbehåll, som den sistnämnda har rätt att 
sälja vidare innan säljaren fått betalt. Ett annat fall kan röra sig om en 
fastighetsägare eller byggentreprenör67 som mottagit egendom mot 
ägarförbehåll fast med rätt att infoga densamma i en fastighet. För dessa 
exempel, har ju säljaren tillåtit köparen att behandla saken som sin egen, 
men säljaren vill ändå komma i åtnjutande av sakrättligt skydd för det fall 
att köparen blir föremål för utmätning eller går i konkurs. Detta godtas inte 
som huvudregel i den svenska rättsordningen.   

Ett rättsfall som tydligt beskriver det nyssnämnda är NJA 1978 s. 593. Fallet 
rörde ett köpeavtal av ett parti orientaliska mattor mellan en tysk säljare och 
en svensk köpare. Säljaren anförde i målet att ”enligt svensk sakrätt kan 
äganderättsförbehåll med rätt för köparen att förfoga över godset genom att 
ta in det i sitt lager och sälja det vidare ej göras gällande.” Säljaren hävdade 
dock att tysk rätt skulle tillämpas, eftersom mattorna befunnit sig i Tyskland 

                                                 
66 Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 65f.  
67 Se NJA 1960 s. 221. 
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då mattorna såldes.   

TR konstaterade att köparen haft rätt att sälja mattorna vidare innan dessa 
var betalda, varför HD - som fastställde TR dom – förklarade att 
ägarförbehållet saknade sakrättslig verkan i köparens konkurs. 

I frågan om tysk eller svensk rätt skulle tillämpas, så anförde HD följande; ”I situationer av 
detta slag bör, åtminstone när egendomen såsom i förevarande fall av säljaren avyttrats för 
export till Sverige, frågan huruvida förbehållet äger verkan mot köparens borgenärer 
bedömas efter svensk rätt.”  
HD avgjorde målet enligt den s.k. Lex Rei Sitae regeln68. 

Vi kan således konstatera, att när medgivande till förfoganderätt föreligger 
så är ett ägarförbehåll sakrättsligt ogiltigt. Enligt Adlercreutz kan följande 
ståndpunkter urskiljas ifråga om ägarförbehållets giltighet i situationer när 
köparen tillåts förfoga över godset. 

1. Ägarförbehållet är giltigt tills förfogande ägt rum. (tysk rätt) 

2. Ägarförbehållet är alltid ogiltigt om varan är avsedd att 
vidareföryttras. 

3. Ägarförbehållet är ogiltigt utom när kredittiden får anses ha bestämts 
så att betalningsskyldighet inträder före förfogandet. 

Enligt Adlercreutz så utgör tredje punkten den svenska rättens ståndpunkt. 69

Håstad har anfört att det är själva ”medgivandet till förfogande som leder till 
förbehållets omedelbara sakrättsliga ogiltighet”,70 och som nämnts ovan 
behöver denna förfoganderätt inte uttryckligen framgå av avtalet, utan kan 
istället vara underförstådd ”då varor säljes till en affärsman, som idkar 
handel med sådana varor”.71 Adlercreutz menar att ägarförbehåll inte kan 
användas i situationer mellan en ”grossist och en detaljist”72 
 
Ägarförbehållets sakrättsliga skydd kan således gå förlorad till ett helt lager 
med levererade varor, även om ett faktiskt förfogande ännu inte ägt rum. I 
vissa fall påstår säljaren att den egentliga meningen varit att köparen skall 
ringa och inhämta säljarens medgivande till förfogande över en begränsad 
del av lagret, vilket Håstad menar är en ordning som torde svår att få 
godtagen av de svenska domstolarna.73 Detta kan i och för sig uppfattas som 
                                                 
68 Se Bogdan, Svensk Internationell Privat- och processrätt, uppl. 6:1, 2004, s. 288 ff. 
69 Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 66 f. Se även 
NJA 1959 s 590 där separationsrätt medgavs trots sammanblandning.  
70 Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 191. 
71 Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 65 f. 
72 Ibid. 
73 Jmf Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 192. 
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orättvist, eftersom lagret i ett sådant fall går rakt in i konkursen – oftast utan 
rätt till utdelning för leverantören - till någon annan som har förmånsrätt, 
och som då kommer att gynnas på leverantörens bekostnad. De 
bakomliggande argumenten för denna ordning är att ägarförbehåll i dessa 
situationer inte betraktas som allvarligt menade.74 
 
Den juridiska form som istället står till buds för en säljare som önskar 
erhålla separationsrätt till levererade varor hos en återförsäljare, är enligt 
Adlercreutz, kommission.75 Observera dock, att det inte bara går att 
rubricera sitt avtal som ett kommissionsavtal, utan den kommersiella risken 
skall också bäras av kommittenten innebärande att varorna även skall säljas 
för dennes räkning. Om risken för utebliven försäljning istället åvilar 
kommissionären, genom att denne måste betala ett bestämt belopp till 
kommittenten senast en viss dag, så anses inte rättsförhållandet utgöra 
kommission, utan som köp i fast räkning.76  

I skrivande stund så föreligger en lagrådsremiss77 med förslag på en ny kommissionslag 
som föreslås träda ikraft den 1 Okt 2009. Bakgrunden till ändringen är den stora 
värdepappersreform som genomförts inom EU, och lagen är tänkt att ersätta den gamla 
lagen från 1914 med enklare och överskådligare regler. Det kan också tilläggas att lagrådet 
i allt väsentligt godtagit lagförslaget . 

Det förekommer även avtal där A deponerar varor hos B för förvaring, ”med 
rätt för B att, i takt med att hans behov uppkommer, köpa varorna för egen 
räkning.”78 Någon försäljning har ännu inte skett, utan varje gång B tar ut 
varor från lagret, så sker ett köp i omedelbart samband med 
vidareförsäljningen. Om avtal stiftas på detta viset så liknar det i mångt och 
mycket rättsinstitutet konsignation, vilket Millqvist anser vara en variation 
på temat kommission. Han menar att tankegången med ett sådant avtal är att 
en ”leverantör skall bevara separationsrätten till ett lager av varor trots att 
dessa levererats till en återförsäljare i syfte att denne skall sälja varorna 
vidare”.79  Millqvist ställer sig kritisk till detta, eftersom han menar att det 
kan röra sig om ett ”kringgåendeförsök av de begränsningar som gäller för 
giltigt återtagandeförbehåll”,80  på den grunden att enskilda parter inte 
disponerar över de sakrättsliga reglerna.  

Frågan som uppstår blir naturligtvis om separationsrätt skall medges för 
konsignanten/deponenten A, för det fall att konsignatarien/depositarien B 

                                                 
74 Se Persson, Förbehållsklausuler, 1998, s. 571 f. 
75 Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 67. 
76 Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 147f, se även  4§ KomL. 
77 Se litteraturförteckningen i denna uppsats. 
78 Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 149. 
79 Se Millqvist, Sakrättens grunder, uppl. 3:1, s. 92 f. 
80 Ibid. s. 93. 
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blir föremål för utmätning, eller försätts i konkurs? 

Jag menar att separationsrätt bör medges till den resterande del av lagret - 
som ägarförbehållet säkerställer - där ett faktiskt förfogande ännu inte ägt 
rum, under förutsättning att någon sammanblandning med gäldenärens 
övriga egendom inte ligger för handen samt att avtalet föreskriver att 
betalning skall ske innan de olika delförfogandena sker. Det nu sagda med 
hänvisning till att någon överlåtelse i juridisk mening ännu inte ägt rum, 
företagens behov av praktiska lösningar i logistiskt hänseende, ett ökat 
incitament för företagen att kunna lita på ägarförbehållet som en ekonomiskt 
effektiv säkerhetsrätt samt en anpassning till internationella förhållanden.  

Det kan dock nämnas att Håstad inte medgivit separationsrätt i en tidigare 
skiljedom som rörde båtar som tillhandahölls som utställningsexemplar. 
Den regel som Håstad tillämpade var den tidigare 
kommissionslagskommitténs yttrande om att leverantörens separationsrätt 
skall vara beroende av att ”detaljisten eller tillverkaren hade rätt att 
returnera varor som han inte behövde samt att risken för en sådan retur inte 
framstod som obetydlig vid leveransen.”81  

I anslutning till ovanstående om konsignation så framkommer även ur den nya 
lagrådsremissen från den 18 Juni 2008 med förslag till ny kommissionslag att det inte bör 
införas någon lag om separationsrätt vid återtagandeförbehåll, konsignation och 
legotillverkning. Den nya kommittén har i och för sig föreslagit att det för dessa typer av 
avtal införs lagbestämmelser om separationsrätt för att skapa ökad klarhet, där framförallt 
en kodifiering av gällande rätt föreslås. Regeringen har dock gjort bedömningen att någon 
sådan lagstiftning inte bör införas eftersom rättstillämpningen vad avser åtminstone 
återtagandeförbehåll och konsignation är stabil. Regeringen menar vidare att ”i flera 
europeiska rättsordningar har återtagandeförbehåll en starkare ställning än enligt svensk rätt 
och kan stå sig också när avsikten är att köparen ska sälja en vara vidare eller bearbeta den. 
En ökande gränsöverskridande handel och fördelen med gemensamma regler på ett för 
näringslivet så praktiskt viktigt område som detta kan motivera att den svenska rätten 
anpassas nära till vad som gäller i andra jämförbara länder. Kommitténs förslag är dock i 
detta avseende inte tillräckligt underlag för lagstiftning.”82  

4.3 Identitetsförlust av säkerställd 
egendom 

För att återanknyta till diskussion under 3.2 och det andra kravet enligt 
specialitetsprincipen, så måste den överlåtna egendomen behålla sin 
identitet under den tid som köpeavtalet gäller mellan parterna. Det krävs 
alltså att godset kan identifieras hos köparen, för att säljarens krav på 

                                                 
81 Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 193. 
82 Se Regeringens Lagrådsremiss av 18 juni 2008 - Ny kommissionslag, s. 80 ff. 
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separationsrätt skall kunna göras gällande vid utmätning eller konkurs på 
dennes sida.  
 
Om det överlåtna godset exvis har sammanblandats med andra likadana 
produkter - eller bytts ut - så att det inte längre går att identifiera godset med 
ledning av köpeavtalet, så förlorar ägarförbehållet sin sakrättsliga verkan.83 
Säljarens anspråk på separationsrätt övergår då istället till en penningfordran 
och ett eventuellt skadeståndsanspråk, vilket gäller oberoende av 
egendomens karaktär, och oberoende om köparen haft rätt att 
sammanblanda eller i övrigt förfoga över egendomen, men ändå gjort så.84  
 
Det finns givetvis en mängd olika orsaker till varför en identitetsförlust kan 
uppstå, men specialitetsprincipen sätter gränsen mellan vad som kan anses 
utgöra en separationsrätt och en fordringsrätt. Det är därför nödvändigt att 
säljaren redan i avtalsstadiet företar något identitetsbevarande moment, 
vilket beskrivits ovan. 

Ett belysande rättsfall på att separationsrätten kan gå förlorad vid 
identitetsförlust är det s.k. ”sopcontainerfallet”, NJA 1976 s. 251.85 Målet 
handlade om separationsrätt till de i målet aktuella sopcontainrar som A 
hade sålt till B under många år enligt flera avbetalningskontrakt. Vissa av 
containrarna var slutbetalda, men kvarvarande fordringar mot B hade slagits 
ihop till en samlad avbetalningssumma. Det rörde sig alltså om en restskuld 
i storleksordningen 15 procent av den totala köpesumman på 66.323 kronor.  
 
Vid en utmätning av containrarna - för en annan borgenärs räkning - så 
uppkom tvist huruvida förbehållen i de enskilda kontrakten var sakrättsligt 
giltiga eller inte. I målet var det ostridigt att vissa av containrarna var 
slutbetalda. Det gick dock inte att fastställa vilka dessa containrar var, 
eftersom alla var identiska och saknade märkning i form av serienummer 
eller något annat igenkännande tecken.  

Konsekvensen blev att säljarens ägarförbehåll - enligt de separata 
avbetalningskontrakten – helt frånkändes sakrättslig verkan.  

4.4 Säkerställd egendom förstörs 

Som nämnts ovan kan ett ägarförbehåll endast vara sakrättsligt giltigt om 
detsamma säkerställer ett specifikt och individualiserat objekt. I och för sig 
                                                 
83 Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 152 ff. 
84 Se Millqvist, Sakrättens grunder, uppl. 3:1, s. 79. 
85 NJA 1976 s 251. Utförligare referat av domen se Adlercreutz, Finansieringsformers 
rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 74., och Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 
6:II, 2000, s. 194 ff.  
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kan detta objekt utgöras av 100.000 m³ olja, om densamma levererats i en 
specifik cistern, där cisternen eller oljan inte sammanblandats med 
gäldenärens övriga egendom. Att den säkerställda egendomen förstörs, kan 
betyda att en total identitetsförlust ligger för handen, men det är inte 
uppenbart att all säkerställd egendom förlorar sin identitet bara för att 
avbetalningsköparen strax innan en förestående konkurs fyller upp cisternen 
med ett par hundra liter extra olja av samma typ. I förbigående kan även 
nämnas att om en gäldenär uppsåtligen förstör egendom av betydande värde 
när han är på obestånd, eller när påtaglig fara föreligger därför, kan 
vederbörande dessutom bli straffad till fängelse för oredlighet mot borgenär, 
se 11:1 BrB. 

Persson har anfört att det råder enighet mellan rättsvetenskapsmännen som 
menar ”att förbehållsklausulen förlorade sin verkan om föremålet blev 
förstört i den meningen att det upphörde att existera”, samt att orsaken till 
att ”föremålet upphörde att existera var utan betydelse”.86 Denna situation 
har inte ägnats någon större uppmärksamhet i doktrinen, eftersom 
borgenären i ett sådant fall kan driva in sin fordran på annat sätt.87  

Ser man till den köprättsliga regleringen, så framkommer av 12 § KöpL att 
om köparen bär risken för varan, är han skyldig att betala för varan även om 
den förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som 
inte beror på säljaren. Det nu anförda gäller dock den obligationsrättsliga 
aspekten på problemet och så länge köparen är solvent, utgör det kanske 
inga större problem för säljaren att driva in sin fordran. 
 
Men vad händer om egendomen förstörs och köparen därefter går i konkurs 
utan att säljaren fått betalt? Skall säljaren då kunna åberopa sitt 
ägarförbehåll mot konkursboet för att hävda separationsrätt? Svaret på 
frågan måste givetvis bli nekande eftersom det inte längre finns någon 
individualiserad egendom som ägarförbehållet kan säkerställa. Säljaren får 
istället bevaka sin fordran mot konkursboet som blir av oprioriterad 
karaktär, vilket även torde gälla för ett skadeståndskrav som grundar sig på 
att köparen genom vårdslöshet, eller genom brottslig gärning förorsakat att 
egendomen blivit förstörd.88

Observera att det i vissa situationer finns rätt att framställa anspråk mot egendom som trätt i 
den förstörda egendomens ställe enligt surrogationsprincipen. Detta kommer dock att 
förbigås i denna uppsats. 

Det föreligger således en risk att leverera egendom mot ägarförbehåll om 

                                                 
86 Se Persson, Förbehållsklausuler, 1998, s. 538 f. 
87 Jmf  Ibid. 
88 Se 5:1 KL, 1:6 KL samt 18-19 §§ FRL. 
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egendomen av någon anledning blir förstörd, varför frågan om 
försäkringsskydd blir aktuell.  

Föreställer man sig att kreditköparen haft den förstörda egendomen 
försäkrad, blir naturligtvis följdfrågan om även säljaren har rätt till denna 
försäkringsersättning, både innan och efter ett konkursbeslut? I och för sig 
kunde man även tänka sig att var och en av intressenterna skulle få försäkra 
sitt eget intresse i saken, men detta menar Bengtsson vore en opraktisk 
lösning.89

Enligt den äldre försäkringsavtalslagen (1927:77) så gällde kortfattat enligt 54-58 §§ att 
”försäkringen gäller till förmån för både säljare och köpare, oavsett vem av dem som 
tecknat försäkringen”.90 En annan fråga i sammanhanget rör vem som skulle ha 
företrädesrätten till försäkringsersättningen, och ”avgörande är här i princip icke vem som 
står faran, utan om säljaren har säkerhet i varan för sitt anspråk på betalning, t ex genom 
återtagandeförbehåll [...]” och ”så länge säljaren har denna säkerhet, har han också 
företrädesrätt till försäkringsersättningen, oavsett om faran redan skulle ha gått över på 
köparen”.91  

Till skillnad från den äldre försäkringsavtalslagen, så är lagstiftarens 
intentioner numera att ”endast vissa kategorier av tredje män skall, vid sidan 
av försäkringstagaren, vara skyddade av försäkringen enligt lagen.”92. Dessa 
rättssubjekt räknas upp i 9:1 FAL, men det bör dock noteras att lagen endast 
är tvingande till förmån för den ”som har förmånsrätt i fast egendom eller 
tomträtt”.93  Tvingande regler – vid tillämpning av 9 kap FAL - finns vidare 
i lag (2005:105) om säkerhetsrätt i försäkringsersättning. 

Av regeln i 9:1 § 1 st. 2p FAL framkommer att en försäkring även gäller till 
förmån för ”någon annan som har en mot försäkringstagarens borgenärer 
skyddad äganderätt, tomträtt eller säkerhetsrätt till egendomen, dock inte 
sjöpanträtt eller luftpanträtt[...]”. Bestämmelsen är tillämplig även för 
ägarförbehåll eftersom dessa räknas som säkerhetsrätter enligt stadgad 
praxis. En säljare som överlåtit egendom mot ägarförbehåll kan följaktligen 
vara berättigad till försäkringsersättning genom köparens försäkring, om 
inte annat har föreskrivits i försäkringsavtalet.94  

På ovanstående fråga om säljaren har bättre rätt till försäkringsersättningen 
framför köparen - eller mot dennes borgenärer vid en konkurs - så regleras 
detta förhållande i 9:5 FAL. Av bestämmelsen kan man dra slutsatsen att 
säljaren kan ha företrädesrätt till försäkringsersättningen, trots att fordran 

                                                 
89 Jmf Bengtsson, Försäkringsrätt – Några huvudlinjer, 7 uppl., 2005, s. 91.  
90 Se Hellner/Ramberg, Speciell Avtalsrätt I – Köprätt, 2:a Uppl., 1991, s. 250. 
91 Se Hellner/Ramberg, Speciell Avtalsrätt I – Köprätt, 2:a Uppl., 1991, s. 250. 
92 Se Prop 2003/2004:150 s. 219. 
93 Se 9:1 § 2 st. in fine FAL. 
94 Jmf 9:1 § 2st. 1 men. FAL. 
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ännu inte har förfallit till betalning, och om inte något annat har föreskrivits 
i försäkringsavtalet.95 Regeln har särskild betydelse vid konkurs, eftersom 
en säljare annars skulle vara tvungen att konkurrera med övriga borgenärer 
”eftersom den egendom där hans säkerhetsrätt gäller inte finns (helt) i 
behåll.”96

Det finns alltså all anledning att se över försäkringsfrågorna vid försäljning 
mot ägarförbehåll, och alldeles oavsett om det är köparen som är den part 
som skall förpliktigas att teckna försäkringsavtalet, så är det av betydelse att 
även motpartens (säljarens) uppgifter och villkor kommer med i 
försäkringsavtalet. Detta eftersom reglerna i FAL inte är tvingande mot 
försäkringsbolaget, förutom i de fall då det gäller förmånsrätt i fast egendom 
eller tomträtt.   
 
Ett fullgott försäkringsskydd torde också kunna skydda säljaren – med 
bevarad rätt till betalning ur försäkringsersättningen – även för en annan 
händelse än att godset förstörts. Det kan naturligtvis röra sig om att godset 
blir stulet, eller att köparen olovligen förfogar över densamma i strid med ett 
giltigt uppställt ägarförbehåll i en eller annan form.  

4.5 Lös säkerställd egendom blir fast 

Ett ägarförbehåll blir ogiltigt om den överlåtna egendomen övergår till att 
bli fast egendom i form av ett fastighets-97 eller ett byggnadstillbehör.98 Det 
nu sagda kan utläsas av stadgandet i 2:5 JB som föreskriver att ett förbehåll 
inte får ”göras gällande sedan fastighetsägaren tillfört fastigheten föremålet 
så att det enligt 1 eller 2 § hör till fastigheten”. Bestämmelsen innebär 
följaktligen att ”säljaren inte kan återta föremålet vid bristande betalning ens 
om han kräver föremålet åter innan fastigheten blivit utmätt för annan 
borgenärs fordran eller fastighetsägaren gått i konkurs [...]”.99  Detsamma 
gäller även för avtal som iklätts formen av ett hyresavtal ”om det är åsyftat 
att den som fått föremålet utgivet till sig även skall bli ägare av detta”.100  

 

Av förarbetena så gäller 2:5 JB endast förhållandet mellan parterna, men det 
torde stå klart att ett obligationsrättsligt ogiltigt ägarförbehåll knappast kan 
göras gällande i sakrättsligt hänseende. Regeln skall dock läsas i förening 
med 2:1-4 §§ JB, helt beroende på vilken situation som aktualiseras. Det 
kan tilläggas att uthyrning inte omfattas av 2:5 JB, utan då kan godset 
                                                 
95 Se 9:5 § 2 st. FAL. 
96 Se Bengtsson, Försäkringsrätt – Några huvudlinjer, 7 uppl., 2005, s. 91.  
97 NJA 1985 s 365. 
98 NJA 1985 s 232. 
99 Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 35, med not till Schmidt. 
100 Se 2:5 § 2 st. JB. Jmf även 1 § sista stycket AvbetL. 
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krävas tillbaka från fastighetsägaren ”förutsatt att tredje mans rätt inte träds 
för när (fastigheten skall inte säljas exekutivt och har inte blivit såld under 
hand till tredje man)”.101  

Även vid uthyrning så kommer leasinggivaren att förlora sitt sakrättsliga 
skydd om hyrestagaren - i egenskap av fastighetsägare – tillfört egendomen 
för stadigvarande bruk på sin fastighet, och denna bedöms vara tillbehör 
jämlikt 2:1-2 §§ JB, se 2:4 JB.  Vi kan följaktligen konstatera att 
ägarförbehåll är oanvändbara som säkerhetsrätter i dessa avseenden varför 
andra säkerhetsarrangemang och/eller finansieringsformer istället bör 
övervägas av säljare respektive leasinggivare. Ett sätt kan vara att 
säljaren/leasinggivaren begär att köparen lämnar panträtt i sin fastighet. 

Frånsett det ovanstående så kan ägarförbehåll dock vara användbara när 
egendom säljs (eller leasas ut) till någon som inte själv är fastighetsägare, se 
2:4 § 1 st. 1p JB. För ett sådant fall så behåller föremålet sin karaktär av lös 
egendom innebärande att säljaren både har kvar sitt obligationsrättsliga 
skydd mot köparen, och sitt sakrättsliga skydd mot köparens och 
fastighetsägarens borgenärer.   
 
Föreställer man sig exempelvis att en näringsidkare bedriver 
konsultverksamhet på en fastighet som han hyr och där installerar ett 
modernt datastyrt ventilationssystem, så kan denna anläggning tas bort och 
säljas för hans skulder för det fall att han går i konkurs. Om säljaren ställt 
upp ett ägarförbehåll så erhåller densamme separationsrätt i köparens 
konkurs, vilket även blir fallet för den som leasat ut ventilationssystemet.102  
 
Även om leasing eller försäljning sker till någon som inte är fastighetsägare, 
så föreligger dock en viss risk vid användandet av ägarförbehåll även i detta 
avseende. Om näringsidkaren i ovanstående exempel köper fastigheten, eller 
om fastighetsägaren övertar den rörelse som näringsidkaren bedriver, så 
kommer det installerade ventilationssystemet att utgöra tillbehör jämlikt 2:2 
JB. Detta innebär att ägarförbehållet förlorar sin rättsverkan varvid 
separationsrätten går förlorad, se 2:4 1 st. 1p. In fine. Det finns dock en 
skyddsbestämmelse för det nyssnämnda i 2:4 2 st. JB, vilket innebär att 
förbehållsinnehavaren/leasinggivaren har sex månader på sig att bevaka sina 
rättigheter. 

Vi har tidigare konstaterat att om en köpare kan anses haft förfoganderätt 
över levererat gods under kredittiden så kommer ägarförbehållet att vara 
sakrättsligt ogiltigt redan från början. Man kan då fråga sig om en tillåtelse 

                                                 
101 Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 35. 
102 Jmf Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 36 f.  
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att infoga ett föremål i en fastighet leder till ägarförbehållets omedelbara 
ogiltighet, eller om denna ogiltighet inträder först vid tidpunkten då 
föremålet faktiskt tillförts fastigheten och fått status som allmänt fastighets- 
eller byggnadstillbehör enligt 2:5 JB? Håstad menar att det kan betvivlas att 
ett sådant e contrario slut från lagtexten är befogat eftersom det ”knappast 
funnits anledning för lagstiftaren att just i JB uttala sig om 
återtagandeförbehålls ogiltighet beträffande föremål som ännu är lös 
egendom.”103   

I rättsfallet NJA 1960 s. 221 så var saken den, att ett antal skjutdörrar hade 
levererats till en byggentreprenör som uppförde en byggnad för en 
fastighetsägares räkning enligt ett entreprenadkontrakt. Byggentreprenören 
hann emellertid gå i konkurs innan projektet var färdigställt. Fråga uppkom 
om det uppställda ägarförbehållet kunde göras gällande mot konkursboet för 
de dörrar som ännu inte hade infogats i byggnaden? HD nekade 
separationsrätt med hänvisning till att köparen ansågs haft förfoganderätt.  

I ett snarlikt rättsfall - NJA 1974 s. 660 - så stod sig däremot säljarens 
ägarförbehåll mot köparens konkursbo eftersom säljaren även åtagit sig att 
mot ett speciellt pris sköta inmonteringen av desamma. Bakgrunden var den 
att säljaren A hade levererat ett parti industriportar till byggnadsbolaget B 
som hade uppdrag att uppföra en byggnad på entreprenad åt en byggherre. 
Portarna levererades till byggnadsplatsen där de skulle förvaras intill dess 
att bygget framskridit så långt att B i enlighet med parternas avtal 
(standardavtal NLM 61) påkallade montering. Enligt avtalet mellan A och B 
så var det meningen att A skulle sköta uppsättningen av de levererade 
portarna mot ett speciellt avtalat pris. Det bör dock tilläggas att någon port 
inte blev monterad före konkursutbrottet.  

Konkursförvaltaren åberopade 1960 års rättsfall och yrkade att 
ägarförbehållet inte skulle tillerkännas sakrättslig verkan eftersom köparen 
måste anses ha haft förfoganderätt, vilket godtogs av underinstanserna. HD 
menade dock att det inte funnits ”någon uttrycklig eller underförstådd 
överenskommelse om avvikelse från det skriftligen avtalade 
äganderättsförbehållet […]” varför HD biföll säljarens talan och medgav 
separationsrätt. En av ledamöterna anförde dessutom ett tillägg om att det 
kan ”anses råda en – givetvis brytbar – presumtion för att båda parter i 
verkligheten utgått från att köparen oberoende av betalning och 
äganderättsförbehåll skall kunna ta godset i anspråk, när byggets fortgång 
gör detta behövligt (jämför NJA 1960 s. 221). Läget blir emellertid ett 
annat, om avtalet innehåller också föreskrifter om att det ankommer på 
leverantören att ombesörja godsets inmontering i byggnaden. I sådant fall 

                                                 
103 Jmf Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 194.  
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måste – såsom skett i förevarande mål – göras en närmare bedömning av 
vad parterna avsett med monteringsföreskrifterna, något som också belyser 
deras syn på äganderättsförbehållet och frågan om förfoganderätt för 
köparen”. 

Man kan inte undgå att fråga sig om utgången i målet hade blivit densamma 
som i 1960 års fall om någon av de levererade portarna hade blivit 
inmonterade av köparen?  

Personligen kan jag anse att det är förvånande att ett uppställt ägarförbehåll 
också måste förenas med ett förbud för köparen att förfoga över egendomen, 
eftersom redan ägarförbehållet i sig självt måste anses innefatta ett sådant 
förbud!?  HD:s ställningstagande är i princip att jämställa med tredje 
punkten som Adlercreutz menar att man kan urskilja i den svenska 
rättstillämpningen, se ovan under 4.2. Med hänvisning till NJA 1974 s. 660 
så torde ett ägarförbehåll även vara effektivt vid konsignation, om det bara 
finns en uttrycklig bestämmelse - utöver ägarförbehållet - som förbjuder 
förfogande över egendomen innan betalning har skett.  I övrigt kan jag inte 
finna någon annan förklaring än att just det samhällsviktiga 
entreprenadområdet – som uteslutande styrs av autonoma standardavtal 
(exvis AB92, numera AB04) – utesluter tillämpningen av köprättsliga 
analogier, och att KöpL inte ens tillämplig för vissa fall, se 2 § 1 st. 2 
meningen och 2 § 2 st. KöpL.104   
 
Det bör också nämnas att vid entreprenader så är det vanligt att 
byggnadskreditiv används för att säkerställa 
entreprenörens/underentreprenörens sakrättsliga skydd till betalning för 
levererat gods och utförda arbeten.105 Det senaste förbigås dock här. 

Vad sedan beträffar de s.k. industritillbehören som definieras i 2:3 JB, så 
gäller ett uppställt ägarförbehåll, både mot köparen och mot tredje man, se 
2:5 JB (hänvisar inte till 2:3 JB) och 2:4 1 st. p 2-3 JB.  Adlercreutz 
uttrycker att om föremål stämmer in på beskrivningen industritillbehör så 
”kan en självständig sakrätt hävdas även om de enligt 2:3 JB utgör tillbehör 
till fastigheten”.106  Ett industritillbehör kan exempelvis vara en maskin som 
används till produktionsutfallet i rörelsen som bedrivs på fastigheten.  För 
mera information om de speciella egenskaperna som industritillbehör skall 
uppvisa så hänvisas till den fastighetsrättsliga litteraturen. 

Man bör avslutningsvis konstatera att ägarförbehåll inte är lämpliga som 

                                                 
104 Se vidare ”FIDIC och svensk entreprenadrätt” Artikel av jur. dr. Per Samuelsson 
handelshögskolan i Stockholm. 
105 Se Hellner/Ramberg, Speciell Avtalsrätt I – Kontraktsrätt, Uppl., 3:4, 1996, s. 138 f. 
106 Jmf  Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 24.  
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säkerhetsrätter om den överlåtna egendomen kan tänkas bli fastighets- eller 
byggnadstillbehör. Olika rättsliga tvister kan givetvis uppkomma huruvida 
det överlåtna föremålet istället bör anses utgöra industritillbehör eller inte 
men denna diskussion förbigås. 

4.6 Infoganden i annan lös sak 

Av föregående avsnitt kan vi konstatera att om en fastighetsägare infogar ett 
förvärvat föremål i sin fastighet på så vis att denna blir fastighets- eller 
byggnadstillbehör förlorar ägarförbehållet sin rättsverkan, se 2:5 JB.  

Det kan ju tyckas orättvist att en säljare skall förlora sitt sakrättsliga skydd 
bara för att egendomen övergått till att vara ett fastighets- eller 
byggnadstillbehör om saken ifråga dessutom är enkel att montera bort. I nu 
nämnda avseende så är det termer som huvudsaklig ekonomisk enhet, 
väsentliga kostnader och värdeförstöring som utgör grund till den nuvarande 
ordningen, och om separationsrätt hade fått göras gällande av olika 
ägarförbehållssäljare i fastigheter så hade detta i princip urholkat hela 
fastighetspanträtten som etablerad ekonomisk säkerhet. Detta har inte 
ansetts överensstämma med fastighetsrättens grundvalar. 

Det kan givetvis uppstå situationer där en köpare sammanfogat ett flertal 
olika inköpta saker för att skapa ett nytt föremål, eller att den förvärvade 
egendomen monteras på en annan lös sak. Några typexempel kan röra 
montering av hjul på en lastbil eller att köparen använt material för att 
uppföra en byggnad på annans mark.  

Frågan som uppkommer blir givetvis hur sådana infoganden påverkar 
ägarförbehållens sakrättsliga giltighet?  

I rättsfallet - som även anknyter till förra avsnittet - NJA 1955 s. 1 rörde 
saken bättre rätt till en byggnad som uppförts på annans mark med material 
som säljaren hade säkerställt med ett ägarförbehåll. Köparen av materialet 
hade försatts i konkurs efter att materialet infogats i byggnaden. Säljaren 
hävdade samäganderätt eftersom byggnaden enligt hans uppfattning var att 
anse som lös egendom vilket konkursboet bestred. HovR – som fastställde 
underinstansens dom anförde att ägarförbehållet hade förfallit ”genom att 
det levererade godset vid uppförandet av byggnaden kommit att utgöra en 
väsentlig och oskiljaktig del av denna”. Ägarförbehållet frånkändes alltså 
sakrättslig verkan. I målet så yrkades i och för sig samäganderätt, men å 
andra sidan hade specialitetsprincipen satt hinder i vägen för detta eftersom 
de specifika föremålen efter sammanfogandet inte längre gick att identifiera.  

Av praxis är det vidare fastslaget att ägarförbehåll förlorar sin sakrättsliga 
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verkan mot köparens borgenärer om det förvärvade föremålet infogas i 
annan lös egendom som i förhållande till det infogade föremålet framstår 
som huvudsaken. 107

Ett av de mer uppmärksammade rättsfallen i nyssnämnda hänseende är NJA 
1960 s. 9, som rörde separationsrätt till däck som monterats på en lastbil. I 
stora drag så var de bakomliggande omständigheterna följande. Ett bolag A 
sålde en lastbil mot ägarförbehåll till åkeriägaren B, som senare köpte två 
däck mot ägarförbehåll av visst fabrikat och tillverkningsnummer från 
bolaget C. De förvärvade däcken var avsedda att ersätta två av de äldre 
däcken och kom att monteras på lastbilen. När B senare ställde in sina 
betalningar tog A tillbaka lastbilen. Tvist uppstod mellan A och C med 
yrkande om att A skulle förpliktigas ersätta däcken. 

A vitsordade att de kände till C:s ägarförbehåll men bestred talan under 
påståendet att ”äganderättsförbehållet icke kunde göras gällande, enär 
däcken genom monteringen å bilen blivit tillhörighet till denna.” 

Underinstanserna – HovR och RR - biföll C:s talan med motiveringen att 
även om däckens montering å lastbilen medför att C:s ägarförbehåll till 
däcken inte skulle kunnat göras gällande i samband med exekutiva åtgärder 
mot B, så medförde dock inte monteringen någon ändring i förhållandet 
mellan C och B. Vidare anfördes att A som grundar sin rätt till däcken på 
frivillig överlåtelse från B, har ägt kännedom om C:s äganderättsförbehåll 
till däcken, varför A inte har förvärvat annan rätt till däcken än den B har 
haft.  Det som följaktligen kan konstateras är att C:s ägarförbehåll inte 
tillerkändes sakrättslig verkan (jmf splittringsförbudet i 4:6 UB) men att 
ägarförbehållets obligationsrättsliga verkan - i förening med A:s onda tro 
om C:s ägarförbehåll – utgjorde skäl att förpliktiga A att utge värdet av 
däcken till C.  Ett hovrättsråd var skiljaktig och menade att ägarförbehållet 
även skulle anses vara obligationsrättsligt ogiltigt och därför inte kunde 
göras gällande mot A eftersom genom monteringen måste däcken anses ha 
blivit så förenade med lastbilen att C icke kan göra sitt äganderättsförbehåll 
gällande gentemot bolaget.  
 
Vid HD:s prövning så ogillades C:s talan med hänvisning till att eftersom 
däcken måste anses ha blivit beståndsdel av eller tillbehör till lastbilen, kan 
inte C med stöd av sitt ägarförbehåll hävda någon mot envar gällande rätt 
till däcken, samt att A ej heller på någon annan grund kan ha ådragit sig 
ersättningsskyldighet mot C genom att utan hänsyn till ägarförbehållet 
förfoga över däcken. Vi kan följaktligen konstatera att A:s onda tro inte 

                                                 
107 Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 47. 
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spelade någon roll i sammanhanget eftersom ägarförbehållet blev ogiltigt i 
alla hänseenden redan vid sammanfogandet. 
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5 Rättsverkningar 

5.1 Inledning 

Även om vissa begrepp och rättsverkningar redan diskuterats i denna 
uppsats så kommer en sammanfattning nu att göras av de rättsverkningar 
som uppnås genom ett giltigt ägarförbehåll. Sammantaget utgörs dessa av 
två sidor, varav den ena omfattar det obligationsrättsliga skyddet (mellan 
parterna), och den andra det sakrättsliga skyddet (mot tredje man). I följande 
avsnitt kommer även rättsverkningar av hävning respektive 
återtaganderätten att diskuteras.  

Utöver detta så bör tilläggas, att om en olovlig disposition sker i strid med 
ett uppställt ägarförbehåll, kan även straffrättsliga bestämmelser komma 
ifråga, se 10:4 BrB. 

5.2 Obligationsrättslig verkan 

Så här långt i uppsatsen blir det väl ingen revolutionerande nyhet att den 
primära rättsverkan av ett giltigt ägarförbehåll är att säljaren får rätt att häva 
sitt köpeavtal, även efter att varan kommit i köparens besittning, se 54 § 4 
st. KöpL. 

Normalt sett har en säljare inget egentligt intresse av att vilja häva 
köpeavtalet efter att leverans skett! Om inte köparen betalar kan ju säljaren 
driva in sin fordran antingen genom att lämna in en stämningsansökan till 
TR med ett betalningskrav, alternativt ansöka om betalningsföreläggande108 
via kronofogdemyndigheten. Så länge köparen är solvent är det troligtvis 
inga problem för säljaren att få betalt. I vissa fall kan säljaren dock ha ett 
berättigat intresse av att vilja häva, trots att köparen kanske är fullt solvent. 
En tänkbar situation kan t.ex. vara om köparen kommer med obefogade 
invändningar om fel och på den grunden vägrar betala. I detta avseende kan 
ett hot om hävning användas som ett effektivt påtryckningsmedel, i vart fall 
när varan är speciellt anpassad för köparen och inte lätt kan anskaffas på 
annat håll.109   

                                                 
108 Se Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande och Lag (1990:746) om 
betalningsföreläggande och handräckning. 
109 Se Ramberg & Herre, Allmän köprätt, uppl. 1:1, 2001, s. 150. 
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Om hela köpeskillingen skall betalas i en och samma post efter att leverans 
har skett så blir inte AvbetL tillämplig på köpet, se 1 § 2 st. AvBetL.110 Om 
köpet skall bedömas vara ett avbetalningsköp så måste betalning erläggas i 
särskilda poster, varav minst en sedan varan lämnats ut till köparen, samt att 
avtalet innehåller villkor som ger säljaren möjlighet att återtaga varan om ej 
köparen uppfyller sin del av avtalet (förbehåll om återtaganderätt).  

Om köpeavtalet faller in under AvbetL, kan säljaren göra gällande sin 
återtaganderätt om köparen sedan mer än fjorton dagar är i dröjsmål med att 
erlägga förfallen och ej preskriberad del av kreditfordringen som uppgår till 
mer än en tiondel av hela kreditfordringen eller, om dröjsmålet avser två 
eller flera vid olika tidpunkter förfallna poster, till mer än en tjugondel av 
denna, eller som utgör återstoden av kreditfordringen, se 7 §. Detta gäller 
även om köparen i något hänseende äventyrar säljarens säkerhet i varan.  

Är villkoren i 7 § uppfyllda kan säljaren dessutom begära direkt 
handräckning av kronofogdemyndigheten vid ett eventuellt återtagande av 
den sålda varan. Detta med köpeavtalet som grund, se 11 §. Säljaren slipper 
alltså att först behöva utverka en exekutionstitel vilket kan vara en 
tidsödande process. När återtaganderätten aktualiseras enligt AvbetL, skall 
avräkning göras mellan säljaren och köparen, se 9-10 §§. Det kan också 
tilläggas att en vara som sålts genom avbetalningsköp inte får utmätas för en 
fordran på grund av köpet, se 19 §. En avbetalningssäljare kan följaktligen 
inte få utmätning i det gods han sålt till köparen, utan blir istället hänvisad 
att begära utmätning i någon annan egendom hos köparen som i sin tur kan 
vara belastad med någon annans säkerhetsrätt.  

När AvbetL inte är tillämplig, kan säljaren häva köpet på grund av köparens 
dröjsmål med betalningen, om dröjsmålet utgör ett väsentligt kontraktsbrott, 
se 54 § 1 st. KöpL. Till skillnad från AvbetL regler om avräkning, så får 64 
§ 2 st. 1 men. KöpL istället aktualitet som föreskriver att ”i den mån köpet 
har fullgjorts får vardera parten kräva att motparten lämnar tillbaka vad han 
har tagit emot.” En hävningsprocess enligt KöpL kan lätt bli föremål för 
tvist, och ta betydligt längre tid i anspråk, vilket dock förbigås här. 

En ytterligare rättsverkan av ett giltigt ägarförbehåll är att det råder ett 
allmänt förbud för köparen att förfoga över varan, skada densamma eller på 
annat sätt äventyra säljarens säkerhetsrätt. Om så inträffar är det möjligt att 
köparen kan bli skadeståndsskyldig vilket kan jämföras med den vårdlikt 
som gäller för en panthavare.111 Ytterst kan straffrättsliga påföljder göras 

                                                 
110 Se även Ramberg & Herre, Allmän köprätt, uppl. 1:1, 2001, s. 105. 
111 Jmf Bergström/Lennander, Kredit och Säkerhet, 8 uppl., 2001, s. 88 f. 
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gällande, om köparen olovligen förfogar över varan utan säljarens samtycke, 
se 10:4 BrB. 
 
En säljare som väljer att inte ställa upp ett ägarförbehåll får naturligtvis 
anses hålla sig till motpartens personliga betalningsförmåga. Detta kan i och 
för sig vara fullt tillräckligt beroende på föreliggande omständigheter i det 
särskilda fallet.  
 
Den kanske viktigaste rättsverkan av ett obligationsrättsligt giltigt 
ägarförbehåll torde nog vara den sakrättsliga aspekten, vars innebörd skall 
redogöras för i det följande. 

5.3 Sakrättslig verkan 

Vid utmätning eller konkurs kommer ägarförbehållet att ställas på sin spets 
eftersom ett, eller flera motstående intressen kommer att riktas mot den 
egendom som gäldenären har i sin besittning. Utmätnings- och 
konkursborgenärerna är enbart intresserade av att få ut så mycket som 
möjligt av den insolvente gäldenären, och därför är det av vikt att säljaren 
kan freda sin säkerställda egendom mot dessa motstående krav. 

En mycket viktig rättsverkan av ett giltigt ägarförbehåll är att säljaren 
åtnjuter separationsrätt för säljarrätten vid utmätning eller konkurs på 
köparens sida, det s.k. borgenärsskyddet.112  Termen separationsrätt 
förekommer inte i svensk lagstiftning, utan används inom doktrin och praxis 
och bygger på den s.k. äganderättsterminologin, som vid utmätning regleras 
i 4:17 UB, och vid konkurs i 3:3 KL.  

Innan ett utmätningsförfarande överhuvudtaget kan påbörjas av 
kronofogdemyndigheten så gäller för det första att sökanden måste ha en 
exekutionstitel, se 4:1 och 3 kap UB.  Innan utmätning därefter kan ske, 
skall fem förutsättningar dessutom vara uppfyllda. 1) Egendomen skall 
tillhöra gäldenären, se 4:17 UB. 2) Egendomen skall vara överlåtbar, se 5:5 
UB. 3) Egendomen skall ha ett förmögenhetsvärde som gör utmätningen 
försvarlig, se 4:3 UB. 4) Egendomen får inte tillhöra en ekonomisk enhet 
som splittras, se 4:6 UB. 5) Egendomen får inte ingå i gäldenärens 
beneficium, se 5:1-4 UB. Den tredje och femte punkten förbigås i denna 
framställning.  

Mot bakgrund av att ägarförbehållet har ställning som säkerhetsrätt enligt 
den svenska rättsordningen så måste en prövning göras av dess sakrättsliga 

                                                 
112 Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 57. 
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giltighet. Om det efter denna prövning framkommer att separationsrätten 
inte kan utövas, kan egendomen utmätas och säljas utan rätt för 
förbehållsinnehavaren. I annat fall skall ägarförbehållet respekteras. 

Vid utmätning föreligger dock en presumtion av innebörden att den 
egendom som gäldenären har i sin besittning anses tillhöra denne, se 4:18 
UB. Presumtionen behöver dock inte innebära några större bevissvårigheter 
för den säljare som ställt upp ett tydligt ägarförbehåll, men intill dess kan 
presumtionen tänkas bestå.  

För att utmätning vidare skall kunna ske så måste egendomen ifråga vara 
överlåtbar113 och inte belagd med överlåtelseförbud, se 5:5 1 st. UB. 
Frånsett att ägarförbehållet får anses innefatta ett allmänt överlåtelseförbud 
så gäller inte detta överlåtelseförbud vid utmätning. Egendom som 
gäldenären förvärvat på kredit under förbehåll om återtaganderätt får 
utmätas (och tas i förvar se 6:6 UB) utan hinder av att egendomen inte får 
överlåtas, se 5:5 2 st. UB. Säljaren är dock skyddad genom sitt ägarförbehåll 
eftersom egendomen inte får säljas av kronofogdemyndigheten om inte 
”köpeskillingen förslår till betalning av kreditgivarens fordran”, se 9:10 UB. 
Vid ett utmätningsförfarande kan även den utmätta egendomen säljas med 
förbehåll för säljarens rätt – den nya gäldenären övertar tidigare förpliktelser 
genom s.k. substitution - vilket i och för sig kräver säljarens samtycke, se 
9:10 1 st. UB in fine.  

Om den av förbehållet säkerställda egendomen blivit ett fastighets- eller 
byggnadstillbehör, eller utgör beståndsdel till en annan lös sak, kan inte 
ägarförbehållet göras gällande, se ovan. Utmätning sker då istället av 
huvudsaken utan rätt för förbehållssäljaren.  

Vid utmätning är det oftast någon enstaka borgenär som riktar anspråk mot 
gäldenärens egendom, eftersom den sistnämnde av en eller annan anledning 
uppvisat betalningsovilja. Vid konkurs är det istället ett helt 
borgenärskollektiv som vanligtvis skall tillfredsställas.  

Konkursinstitutet syftar främst till att avveckla gäldenärens verksamhet, 
realisera hans tillgångar och fördela överskottet bland konkursborgenärerna 
enligt en viss prioritetsordning som styrs av FRL och KL. Det bör anmärkas 
att ägarförbehållen inte ger säkerhetsrättsinnehavaren en förmånsrätt enligt 
FRL, utan separationsrätt. Vid en konkurs så förutsätter 
förmånsrättsordningen att separationsrätten först iakttas, varför en 
konkursförvaltares första uppgift blir att ”klara ut om det finns någon som 

                                                 
113 Jmf Mellqvist, Obeståndsrätten, uppl., 2:2, 2002, s. 32. 
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har separationsrätt till egendom som finns hos gäldenären”.114  
 
Konkursförvaltaren är följaktligen skyldig att beakta sakrättsliga regler och 
påträffas sådan egendom där ett giltigt ägarförbehåll föreligger, skall denna 
egendom separeras och inte ingå i gäldenärens exekutionsunderlag. Det är 
endast gäldenärens tillhöriga egendom som får ingå i konkursboet, se 3:1 
KL.   

Men vad menas egentligen med separationsrätt? För att ta ett exempel från 
doktrinen så anför exempelvis Millqvist att separationsrätt utgörs av sådana 
krav där borgenären menar sig ha en rätt att undanta viss egendom från 
konkursen, på grund av att borgenären har en sakrättsligt skyddad rätt till 
denna egendom som går före övriga borgenärers krav. Vidare menar 
Millqvist att det inte är fråga om att göra en fordran i pengar gällande och få 
den beaktad i konkursen, utan om att kräva att återfå eller få ut viss 
egendom från konkursboet.115 Separationsrätt utgör följaktligen ett anspråk 
på att få ut saken med äganderätt från ett konkursbo.  

En relevant fråga blir även hur en borgenär kan göra sitt separationsrättskrav 
gällande mot konkursboet för att erhålla betalning? Kan anspråket endast 
avse att få ut egendomen med äganderätt, dvs. ett återtagande?   
 
För det första är konkursförvaltaren inte skyldig att fullgöra 
konkursgäldenärens förpliktelser enligt ett köpeavtal, men detta betyder inte 
att konkursboet saknar rätt att inträda i avtalet genom att överta 
konkursgäldenärens rättigheter och förpliktelser, se 63 § 1 st. KöpL. Det nu 
anförda kan givetvis ge säljaren en möjlighet att erhålla betalning från 
konkursboet för en resterande fordran som ägarförbehållet säkerställer, men 
om inte konkursboet önskar inträda skall separationsrätten respekteras.  
 
Man kan också ställa sig frågan hur pass vanligt det är att förlikningar sker i 
konkurs med innebörden att borgenären lämnar eftergift med sina fordringar 
då ett återtagande är uteslutet pga. både praktiska och ekonomiska skäl?  
 
Separationsrätt är givetvis att föredra för den säljare som levererat egendom 
mot ägarförbehåll som vid tidpunkten för separationsrättskravet ännu inte 
fått betalt. Men är det lika intressant att framställa ett anspråk på 
separationsrätt för en säljare som levererat en större specialanpassad 
svårsåld maskin, som köparen kanske använt i sin hyrda lokal under längre 
tid som dessutom är avbetalad till 80 procent?  
 
                                                 
114 Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 395 f. 
115 Jmf Millqvist, Sakrättens grunder, uppl. 3:1, s. 45. 
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Det går inte att tvinga konkursförvaltaren att sälja egendomen och 
förvaltaren kan inte heller ta andra medel i anspråk från konkursboet för att 
ersätta säljaren eftersom konkursförvaltaren då gör sig skyldig till en 
otillåten omfördelning av konkursboets allmänna medel. En uppgörelse kan 
givetvis träffas om att förvaltaren realiserar egendomen och att influtna 
likvider betalas till säljaren gentemot att denne förklarar sig avstå från 
äganderätten.116

 
Därmed har denna uppsats nästan kommit till sitt slut och i följande avsnitt 
kommer några avslutande och sammanfattande kommentarer att lämnas.  

                                                 
116 Jmf Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 395. 
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6 Slutord 

Att genomgående belysa ägarförbehållet i alla typer av situationer skulle 
innebära ett alltför stort ämne för ett examensarbete. Frågor som har bäring 
internationella konkurser, komparativa jämförelser, ICC:s olika 
standardavtal samt internationella handelsrättsliga sedvanor har därför inte 
kunnat beskrivas i detta arbete. 
 
Som nämnts under inledningen av denna uppsats har utgångspunkten bestått 
i att utreda vilka förutsättningar som bör föreligga för att ägarförbehållet 
skall anses vara sakrättsligt giltigt enligt den svenska rättsordningen, samt 
vilka omständigheter som kan leda till ägarförbehållets ogiltighet inom 
ramen för uppsatsens avgränsning. I anslutning till detta har det även 
redogjorts för vilka rättsverkningar som uppnås vid användandet av ett 
ägarförbehåll, när överlåtelse sker av lös egendom mot betalning i efterskott, 
samt vid avtalat kreditköp. Huvudsaklig inriktning har varit säljarens skydd 
mot köparens borgenärer vid dennes insolvens eller konkurs, det s.k. 
borgenärsskyddet. 
 
Hela affärslivet bygger på att avtal kan ingås fritt och att 
avtalsprestationerna uppfylls i enlighet med vad som är avtalat. Låt vara att 
det kan inträffa omständigheter som helt eller tillfälligtvis kan hindra en part 
från att uppfylla sina avtalsförpliktelser (force majeure) men redan avtalet i 
sig självt utgör många gånger ett bra påtryckningsmedel mot köparen för att 
se till att denne betalar och gör rätt för sig enligt principen pacta sunt 
servanda (avtal skall hållas). Affärslivet är givetvis förenat med olika typer 
av risktaganden. Om en säljare helt önskar eliminera en kreditrisk, står det 
honom givetvis fritt att inte leverera några varor alls om inte köparen betalar 
kontant vid leverans. Det vanligaste är dock att betalning sker i förskott eller 
i efterskott.  
 
När varor levereras mot betalning i efterskott kan en säljare använda sig av 
ett ägarförbehåll för att erhålla en säkerhet i det överlåtna godset. Ur ett 
köprättsligt perspektiv får säljaren då en rätt att häva köpeavtalet och återta 
den överlåtna egendomen om inte köparen betalar köpeskillingen eller 
amorterar enligt en överenskommen avbetalningsplan. Ett ägarförbehåll 
innebär vidare att köparen inte får förfoga över varan innan betalning har 
skett, se 10:4 BrB. Detta kan möjligen ha en avskräckande effekt på köparen 
samtidigt som det upprätthåller ägarförbehållets status som säkerhetsrätt. 
Fördelarna med att använda ett ägarförbehåll vid försäljning av varor på 
kredit är att det är enkelt, billigt och bekvämt. Detta eftersom det endast 
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krävs en bestämmelse i parternas köpeavtal med innebörden att säljaren 
förbehåller sig rätten att återta det överlåtna godset intill dess att full 
betalning erlagts. Till skillnad från panträtt så krävs inga större uppoffringar 
av någondera av part vilket historiskt sett varit omdebatterat i den juridiska 
doktrinen, se 2 kap. 
 
Ägarförbehållet kommer att ställas på sin spets när en köpare blir insolvent 
eller försätts i konkurs. Vid dessa situationer kommer en sakrättslig 
prövning att göras av ägarförbehållets sakrättsliga giltighet. Denna prövning 
kommer dels att innefatta om ägarförbehållet från början har uppnått 
sakrättsligt skydd eller inte, och dels om detta skydd fortfarande gäller på 
dagen för prövningen.  
 
Sakrätten är tvingande rätt och avtalsparterna har inga möjligheter att själva 
bestämma vad som skall gälla i förhållande till tredje man. Den fråga som 
sakrätten besvarar är vem som har bäst rätt, inget annat. Mot den 
bakgrunden så kan sakrätten slå hårt mot exempelvis den säljare som tror att 
man kan avtala om ett ägarförbehåll dagen före köparens konkursutbrott i 
syfte att skydda den egendom som köparen har i sin besittning, men som 
säljaren ännu inte fått betalt för. I denna uppsats har förutsättningarna för 
ägarförbehållets giltighet beskrivits under 3 kap. och dess begränsningar 
under 4 kap. 
 
Sakrätten är en komplicerad disciplin som i stora delar bygger på gammal 
lagstiftning och principer, rättspraxis och uttalanden från förnäm doktrin. 
För en lekman kan sakrättens olika begrepp nästintill vara omöjliga att 
förstå och än värre blir det när den enskilde skall försöka ta ställning till om 
ägarförbehållet verkligen kan användas i det särskilda fallet. I och för sig 
kan säljaren bara ”kasta” in ett ägarförbehåll i sina köpeavtal och hoppas på 
det bästa, men enligt min mening torde ägarförbehållet som rättsinstitut 
även införlivas i lagstiftningen så att förutsägbarhet, tydlighet och klara 
gränser mot andra sakrätter definieras. Varför skall ett ägarförbehåll anses 
vara ogiltigt bara för att en lös sak blir byggnads- eller fastighetstillbehör 
när den infogade saken kan ha ett nästan lika stort värde som fastigheten?  
 
Jag har förstått att det gjorts flera försök att få till stånd reglerande 
lagstiftning vad beträffar ägarförbehållen, men utan resultat. Jag uppfattar 
saken som att sakrätten och framförallt ägarförbehållen utgör någon form av 
helig mark, där det inte skall förekomma enhetlig lagstiftning. 
 
Det är min bestämda uppfattning att lagstiftning kan göras på grundval av 
den stabila rättstillämpningen som - i över mer än ett sekel - reglerat dessa 
typer av klausuler i den svenska rättsordningen. 
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Summary

The society carries out a variety of business transactions of the most diverse in nature, and it’s not unusual that the contracting parties far too often neglect to ensure their performance for one reason or another. 



In the world of business, it seems that delivery of goods and payments against invoice is the most prevalent form of payment, and sometimes carried out without any collateral at all. When companies transfer property against invoice payment and without collateral, they naturally expose themselves for a credit risk which of course can have significant financial consequences if the counterparty becomes insolvent or goes bankrupt. 



This paper deals with the conditions and limitations regarding the retention of title under Swedish law. This paper also describes the seller-protection against the buyer's creditors if the buyer becomes insolvent or goes bankrupt. The benefits of using retention of titles is that it is a cheap and convenient way for the seller who wish to obtain a security right in the transferred goods, since it only requires a single provision in the parties agreement. The security right can be used for the sale of movable property and is intended to ensure a seller's claim on the purchase price. 



A Retention of title is a real security, but unlike a mortgage institution, no possession of the secured goods is required, which historically has been the subject of extensive debate within the legal doctrine. However, according to Swedish judicial practice, the retention of title has received the status of a security right, i.e. a limited right in rem, which applies in relation to third parties.



The choice of a security right is of course depending of a variety of factors, and it’s not at all certain that retention of titles constitutes adequate security for a seller. In some cases, the security right cannot be used due to special circumstances of the particular case, why a combination of various securities instead may be preferable. This doesn’t mean that the current security right is ineffective, but the main purpose is to preserve the seller cancellation upon delivery to the post-pay, and that the owner can make reservation perfection against third parties at the buyer's insolvency or bankruptcy. 

Finally, a valid retention of title may constitute a prerequisite if the seller wishes to transfer his claim, plus the security right to an independent finance company.

Sammanfattning

I samhället genomförs en mängd olika affärstransaktioner av de mest skilda slag och det tillhör inte ovanligheterna att avtalsparterna allt som oftast negligerar att säkerställa motpartens avtalsförpliktelser av en eller annan anledning. Inom affärslivet är leverans av egendom mot fakturabetalning den mest förekommande betalningsformen och ibland genomförs dessa transaktioner helt utan säkerheter. När en säljare gör avsteg från köprättens grundläggande regel om samtidighet och inte iakttar sakrättsliga spörsmål, uppstår givetvis en kreditrisk. Denna kreditrisk kan leda till stora ekonomiska förluster om motparten blir insolvent eller försätts i konkurs.

Denna uppsats behandlar ägarförbehållets förutsättningar och begränsningar enligt den svenska rättsordningen, samt det skydd en säljare har mot köparens borgenärer vid utmätning eller konkurs på köparens sida, det s.k. borgenärsskyddet. 

En fördel med att använda ett ägarförbehåll är att det är ett billigt och bekvämt sätt för den säljare som önskar erhålla en säkerhetsrätt i det överlåtna godset, eftersom det endast kräver en bestämmelse i parternas avtal.  Ägarförbehåll kan användas vid försäljning av lös egendom och syftar till att säkra en säljares fordran på köpeskillingen. Ägarförbehållet är en realsäkerhet, men till skillnad från panträttsinstitutet krävs ingen besittning av det säkerställda godset, vilket historiskt sett varit föremål för en omfattande debatt inom den juridiska doktrinen. Genom rättspraxis är det dock fastslaget att ägarförbehållet fått status som säkerhetsrätt, dvs. en begränsad sakrätt som gäller i förhållande till tredje man. 

Vid valet av en säkerhetsrätt är det givetvis en mängd olika faktorer som styr, och det är inte alls säkert att ägarförbehåll utgör en tillräcklig säkerhet. I vissa fall kan säkerhetsrätten inte ens användas pga. särskilda omständigheter för det särskilda fallet, varför en kombination av olika säkerhetsarrangemang istället kan vara att föredra. Med det senast anförda menas inte att ägarförbehåll är ineffektiva eller dåliga, utan ägarförbehållens huvudsakliga funktion är att bereda säljaren hävningsrätt vid leverans mot efterskottsbetalning, samt att ägarförbehållet kan ge ett sakrättsligt skydd mot tredje man vid köparens insolvens eller konkurs. 

Avslutningsvis kan ett giltigt ägarförbehåll utgöra en nödvändig förutsättning om säljaren önskar överlåta sin fordran jämte säkerhetsrätten till ett fristående finansbolag. 

Förord

Med denna korta uppsats avslutar jag min jur. kand. utbildning på juridiska fakulteten i Lund.



Till trots att mitt intresseområde rör straff- och processrätt har jag ändå valt att skriva denna uppsats inom ramen för det förmögenhetsrättsliga blocket.



Under utbildningsperioden har jag och min sambo fått fyra barn och trots att utbildningen stundtals varit mycket arbetssam, har hennes oavkortade stöd varit till stor hjälp. Tack Ulrika!



Jag vill också tacka Patrik Lindskoug som under handledningstiden fått mig att inse att det självklara inte är självklart, förrän man vet vem som har bäst rätt.



All den litteratur jag plöjt igenom kan naturligtvis inte återges i denna uppsats. Faktum är dock att jag känner mig nöjd, eftersom mitt ursprungliga syfte var att repetera och fördjupa mig i sakrätten.



Nu är detta gjort, vilket jag personligen anser vara en mycket nyttig kunskap inför framtiden.
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Inledning 

Utgångspunkt

Mina tankegångar bakom denna uppsats har sitt ursprung i de panträttsliga reglerna angående lösöre, se 10 kap HB. Enligt dessa regler har en panthavare inte sakrättsligt skydd (mot tredje man) förrän den pantsatta saken kommit i hans besittning och att pantsättarens rådighet blivit avskuren. Det primära syftet med en panträtt är att ge panthavaren/borgenären en trygghet mot risken att pantsättaren/gäldenären inte kommer att uppfylla den förpliktelse som panten är avsedd att säkerställa, exempelvis betalning av en skuld. 



Mot den tankegången har jag funderat på vilka grunder och hur kan det komma sig att en säljare kan erhålla säkerhet i försålt gods – utan att något sakrättsligt moment behöver iakttagas - genom att enbart ställa upp ett ägarförbehåll i ett köpeavtal och samtidigt frånhända sig besittningen av saken till köparen?

Bakgrund

Oavsett var man befinner sig i världen kan man med fog påstå att samtidighetsprincipen utgör en djupt rotad företeelse som dock inte alltid upprätthålls – förutom vid köp över disk - pga. praktiska skäl. 



Samtidighetsprincipen innebär att avtalsparterna skall prestera samtidigt, Zug-um-Zug; dvs. säljaren skall överlämna det försålda godset till köparen samtidigt som köparen skall överlämna betalning till säljaren. Principen kommer till uttryck genom den svenska dispositiva köprätten i 10 § 1 st. KöpL, som föreskriver att ”har säljaren inte gett kredit eller anstånd med betalningen, är han inte skyldig att lämna ut varan eller, genom överlåtelse av dokument eller på annat sätt, frånhända sig förfoganderätten över den förrän betalning sker.” 



Det står naturligtvis parterna fritt att avtala om när och hur de vill att respektive prestation skall utväxlas, men ett avsteg från samtidighetsprincipen kan innebära ett risktagande för den part som skall prestera före den andre om det inte finns fullgoda säkerheter.  



Många köpetransaktioner kräver ofta någon form av finansiering, vilket kan bli aktuellt för olika perioder inom ramen för ett köpeavtal. Kortfattat kan dessa perioder sammanfattas till; innan en leverans har skett, under pågående leverans samt efter att leverans har skett. Denna uppsats kommer att hålla sig inom ramen för den sistnämnda perioden, med fokus på vilket skydd en säljare kan uppnå genom att använda sig av ett ägarförbehåll vid försäljning på kredit.



Företag är beroende av sina försäljningsintäkter, en god likviditet och ett intakt växande rörelsekapital för att regelbundna transaktioner i form av löner, skatter eller andra nödvändiga skall kunna fullgöras. När en säljare lämnar kredit vid försäljning, så binder man upp sitt rörelsekapital i utestående fordringar som ibland kan bli helt värdelösa. Efterskottsbetalning (exvis mot faktura) utgör den vanligaste betalningsformen inom affärslivet, och det är mycket vanligt att säljaren saknar säkerheter för sin rätt till betalning, vilket kan leda till negativa ekonomiska konsekvenser för det fall att köparen blir föremål för utmätning eller försatt i konkurs.



En köpetransaktion som innebär att en säljare ska leverera egendom på kredit till en köpare kan givetvis innebära en risk. Denna risk kan givetvis reduceras - eller helt elimineras - beroende på om säljaren använt sig av en eller flera säkerhetsrätter. 

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att utreda ägarförbehållets ställning som säkerhetsrätt vid köprättsliga transaktioner av lösa saker. Uppsatsen kommer dels att utreda vilka förutsättningar som gäller för att ett ägarförbehåll skall anses vara giltigt enligt den svenska rättsordningen, och dels vilka omständigheter som kan leda till ägarförbehållets ogiltighet. 

 

Följande frågeställningar kommer att behandlas.



		Vilka förutsättningar bör föreligga för att ett ägarförbehåll skall anses vara sakrättsligt giltigt enligt den svenska rättsordningen?

		Vilken räckvidd har ett sådant förbehåll, dvs. vilka omständigheter gör att ägarförbehållet blir sakrättsligt ogiltigt?

		Vilka rättsverkningar uppnås med ett ägarförbehåll?



Avgränsningar

Denna uppsats är huvudsakligen avgränsad till att behandla ägarförbehållets sakrättsliga skydd (förhållandet mot tredje man) och då främst säljarens skydd mot köparens borgenärer, det s.k. borgenärsskyddet. Det är endast överlåtelse av lös egendom som kommer att behandlas och konsumentkrediträttsliga förhållanden kommer att falla utanför framställningen.


Ägarförbehållets borgenärsskydd får aktualitet när en köpare blir föremål för utmätning eller försätts i konkurs samtidigt som dennes borgenärer gör anspråk på den egendom han har i sin besittning. Den andra sidan av borgenärsskyddet, köparens skydd mot säljarens borgenärer, likaväl som omsättningsskyddet, säljarens skydd mot köparens singularsuccessor, kommer inte att behandlas..



Ägarförbehållets obligationsrättsliga skydd (förhållandet mellan parterna) kan dock inte förbigås eftersom ägarförbehållets sakrättsliga skydd är beroende av det förstnämnda. Den straffrättsliga aspekten på ägarförbehållet kan dock komma att nämnas i den löpande kontexten.



 Uppsatsen utgår från att den svenska rättsordningen är tillämplig, att det inte förekommer några ogiltighetsgrunder enligt AvtL, samt med förutsättningen att säljaren har levererat varan till köparen mot efterskottsbetalning, eller att avbetalningsköp är avtalat. 

Metod och källmaterial

Denna uppsats bygger i stora delar på studier av rättspraxis och doktrin eftersom ämnesområdet sakrätt – enligt min åsikt - bygger på dessa rättskällor. Det finns helt enkelt ingen enhetlig sakrättslag med ett strukturerat innehåll som reglerar sakrättslig problematik och ägarförbehållens ställning. 

Trots det ovan anförda så menar jag att en traditionell juridisk metod har använts vid författandet av detta arbete. Detta innebär studier av lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin, där den främsta rättskällan – enligt metoden - utgörs av gällande lagstiftning i nämnd och kronologisk ordning. Faktum kvarstår dock att rättspraxis och föreliggande doktrin utgör ett ovärderligt tolkningsmedel och en förnäm rättskälla till de lagrum som kan återfinnas som ”spridda skurar” i lagstiftningen. 

Disposition

Kapitel 1 utgör en inledning till uppsatsen med syfte, metod och avgränsningar. Här finns de bakomliggande frågeställningar som utgjorde huvudsaklig grund för skrivandet av detta arbete. 

I kapitel 2 ges en introduktion av ägarförbehållets historiska utveckling och den debatt som förevarit angående ägarförbehållets rättsliga ställning. I kapitlet ges även en kortare överblick av sakrätten som juridisk disciplin där det är tänkt att läsaren skall få en snabb inblick i de spörsmål som sakrätten behandlar som har bäring till detta arbete.  

Kapitel 3 behandlar de krav och förutsättningar som måste föreligga för att ägarförbehållet skall anses vara giltigt enligt den svenska rättsordningen.  Kapitlet återger vad doktrinen uttalat i de olika frågeställningar samt hur rättspraxis avgjort de olika frågeställningarna.

Kapitel 4 behandlar de omständigheter och olika situationer som påverkar giltigheten av ägarförbehållet genom den rättspraxis som utvecklats i Sverige. 

Kapitel 5 redogör för de rättsverkningar som uppnås genom ett giltigt ägarförbehåll. Både den obligationsrättsliga såväl som den sakrättsliga aspekten på ägarförbehållet redogörs för i detta kapitel.

Kaptitel 6 innehåller avslutande kommentarer i form av slutord. 











Allmänt

Kort om ägarförbehållets historiska utveckling och tillkomst Avsnittet bygger i stora delar på Persson, Förbehållsklausuler, 1998, s. 30 ff.

I det medeltida Europa brukade köpmännen anordna olika mässor längs de etablerade handelsvägarna i syfte att visa upp och sälja sina varor. Se Persson, Förbehållsklausuler, 1998, s. 30. Ett vanligt problem var dock att köparna inte kunde prestera med kontant betalning, så därför kunde säljaren och köparen ingå ett avtal vilket hade formen av ett skuldebrev, som innebar att köparen istället kunde betala vid nästkommande mässa. Dessa avtal utgjorde de enklaste kontrakten i början av utvecklingen mot det mer moderna kreditsamhället, och vid industrialismens senare genombrott ansågs inte denna ordning som någon acceptabel lösning på de finansieringsproblem som rådde överlag. 

Under industrialismens genombrott – som för övrigt kom att omvälva hela samhällen – så ställdes helt nya krav för att tillverkarna och säljarna skulle få avsättning för sina produkter. Tekniska uppfinningar, en god tillgång på råvaror samt en utbyggd infrastruktur hade gjort det möjligt att förse industrin med både råvaror och maskiner i en allt snabbare takt. Detta medförde en snabbt växande produktvolym som säljarna omgående var tvungna att sälja på marknaden. Det var fortfarande på det viset att pant utnyttjades som den främsta säkerheten vid köprättsliga transaktioner, men den nya tidens omsättningskrav ansåg panträttsinstitutet som ett otänkbart alternativ eftersom många helt enkelt saknade några egentliga tillgångar att pantförskriva. Aktörerna inom kredit- och handelslivet sökte följaktligen efter mera effektivare system för att säkra sina krediter. Frågan blev hur detta nu skulle kunna lösas?

De egenskaper som eftersträvades var att säljaren inte skulle behöva besitta godset, utan en försäljning skulle kunna ske, samtidigt som säljaren skulle ha kvar en säkerhet för sin fordran i det överlåtna godset. Man ville att förfarandet skulle vara enkelt att genomföra, samt att det inte skulle vara förenat med några större kostnader. Det var vidare tänkt att köparen omedelbart skulle få tillgång till det förvärvade godset, utan att för den skull behöva tyngas av att egendomen var belastad med några fordringsanspråk.

Lösningen kom under mitten av 1800-talet då säljarna började införa särskilda avtalsklausuler i köpekontrakten med förbehåll om att få återta den sålda egendomen om köparen inte ville, eller inte kunde betala. 

Klausulerna utformades på så vis att överlåtaren förbehöll sig äganderätten till det sålda godset intill dess att detsamma var slutbetalt. Det s.k. avbetalningsköpet hade därmed uppstått Det tidiga avbetalningsköpet etablerade sig i Sverige runt 1880. och tidigare finansieringsproblem var sålunda undanröjda. Nu kunde personer som saknade tillgångar att pantförskriva även vara delaktiga i omsättningen och handla på kredit. Se Persson, Förbehållsklausuler, 1998, s. 209 f.

Till en början så utformades avbetalningskontrakten som vanliga hyresavtal eftersom det rådde viss osäkerhet huruvida avbetalningskontrakten med dess ägarförbehåll verkligen gav säljaren det skydd mot köparens borgenärer som eftersträvades. De tidigare avbetalningskontrakten var ofta hårda och ofördelaktiga mot köparna, och det var inte ovanligt – snarare huvudregel - att säljarna tillämpade mycket höga räntesatser på sina krediter. Frånvaron av reglerande lagstiftning medförde dessutom att säljarsidan i princip kunde utforma sina kontrakt efter eget skön, samtidigt som köparna hade svårt att påverka avtalsinnehållet med hänvisning till att färdigtryckta formulär normalt användes (standardavtal). Se Persson, Förbehållsklausuler, 1998, s. 212 f. 

Utvecklingen skred i den riktningen att avbetalningskontrakten även försågs med s.k. kopplings-, förfallo- respektive förverkandeklausuler, vilket kunde leda till förödande konsekvenser för den köpare som inte kunde göra sina överenskomna avbetalningar i tid. Ett kopplingsförbehåll ”gav säljaren rätt att utnyttja en säkerhet som ställts i ett av parterna ingånget köpeavtal, även som säkerhet för andra fordringar eller förpliktelser som köparen kunde ha på grund av andra avtal mellan säljaren och köparen.” Se Persson, Förbehållsklausuler, 1998, s. 218 f. I praktiken var det vanligt att när två eller flera köp förväntades ske, så upprättades ett kopplingsförbehåll i det första avtalet vilket även skulle komma att gälla för senare köp. Det förekom även att kopplingsförbehållet upprättades först vid ett senare köp, varvid det första avtalet helt enkelt revs sönder. Förbehållet kunde vidare omfatta en helt vanlig försträckning som inte hade något som helst samband med något köp. För alla dessa förpliktelser som kunde uppstå, ville säljaren som regel använda tidigare försålt gods som säkerhet, vilket i princip kan jämföras med inteckning i fast egendom. 

Kopplingsförbehållen kombinerades även med s.k. förfallo- och förverkandeklausuler vilka innebar att om någon post lämnades obetald av köparen, så förföll säljarens samtliga fordringar till omedelbar betalning, varvid säljaren - med stöd av sin äganderätt – kunde återta alla varor utan att för den skull behöva redovisa eller återbetala vad köparen redan erlagt. Se Håstad, Den nya köprätten, uppl. 5, 2003, s. 270 f. 

Säljarna var skyddade eftersom de ansågs som ägare till det gods som fanns förtecknade i avtalen. Köparna å sin sida, hade hela tiden överhängande hot om straff (förskingring) om de försökte sälja varorna vidare för att klara sina avbetalningar. Det förekom även andra villkor som gav avbetalningssäljarna rätt att utkräva hela den återstående köpeskillingen, trots att säljaren redan återtagit godset. När återtaganderätten aktualiserades så var det polisen som ryckte ut som en god inkassomedhjälpare.

Sammantaget medförde dessa klausuler att köparna blev ekonomiska fångar hos avbetalningssäljarna. Avbetalningssystemet uppmuntrade till överkonsumtion, och utvecklingen hade tagit sådan riktning att vissa avbetalningssäljare helt enkelt började spekulera i köparnas betalningsförmåga. Vissa handelresande agenter verkade även för att söka upp insolventa köpare enbart för att öka omsättningen. Se Persson, Förbehållsklausuler, 1998, s. 213 f. Utvecklingen gick så långt att samhällsekonomin t.o.m. skadades. Flera seriösa företag menade därför att avbetalningshandeln skulle stoppas eftersom det uppstått allvarliga snedvridningar i konkurrenshänseende. 

Sammanfattningsvis kan sägas att dessa förekomster av oskäliga avtalsvillkor innebar att riksdagen 1915 antog en lag om avbetalningsköp som var tvingande till köparnas förmån. Se Håstad, Den nya köprätten, uppl. 5., 2003, s. 270 f., se även 3§ AvbetL & 4§ KkrL.  Lagens tvingande delar syftade främst till att ge köparen skydd mot alltför stränga påföljder om köpet inte kunde fullföljas. Lagen begränsade även säljarens möjligheter att kräva betalning i förtid och återta varan, vilket numera endast kan komma ifråga om köparen gjort sig skyldig till ett mera väsentligt kontraktsbrott, där köparen åtminstone garanteras en rimlig ekonomisk uppgörelse Se 7 § och 9-10 §§  AvbetL. Jmf. även 25-28 §§ KkrL.  om varan måste återlämnas. NJA II 1978 s. 1.

Ägarförbehållet fick i vart fall ställning som säkerhetsrätt i 1905 års köplag 28 § 2 st. 1905 års köplag, numera 54 § KöpL. , men av utrymmesskäl kan inte hela denna historiska utveckling, samt den föregående debatten redovisas i denna uppsats. I detta avseende hänvisas till Perssons avhandling Se Persson, Förbehållsklausuler, 1998, s. 98 ff. samt en kortfattad redogörelse under rubriken 2.5. 

Terminologi och punktvis lagstiftning

För det första bör konstateras att det saknas systematisk lagstiftning för både ägarförbehållen och sakrätten som juridisk disciplin. De rättsregler som finns har huvudsakligen vuxit fram genom rättspraxis, vilket både gäller förbehållets erkännande som sakrättsligt giltigt, och om föreliggande begränsningar i giltigheten. Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 55.  Redan vid tillkomsten av 1915 års avbetalningsköplag ansågs det vara klart att äganderättsförbehåll hade sakrättsligt skydd, se NJA II 1915 s. 304f., med hänvisning till NJA 1985 s. 208 och 1909 s. 278 Se Håstad, Den nya köprätten, 5 uppl., 2003, s. 172 och not 22. samt att detta bekräftats genom senare praxis. Se NJA 1959 s. 590 och NJA 1974 s. 660.

I gällande rätt och förarbeten, inom praxis och doktrin tillika ett flertal standardavtal på marknaden, så förekommer olika rubriceringar på denna omdebatterade avtalsklausul, vilket kan leda till förvirring. De vanligaste termerna är hävningsförbehåll, återtagandeförbehåll, äganderättsförbehåll samt ägarförbehåll. I avtalsförhållanden förekommer även att två avtalsklausuler kombineras, vilket torde ha sin grund i osäkerhet om vilken term som är mest lämpad att använda mot bakgrund av begreppet äganderätt. 

Som exempel på hur dessa förbehåll formuleras i praktiken, skall två standardavtalsklausuler återges nedan.

IML 2000 (Instrumentering, Mätteknik och Komponenter)
Återtagandeförbehåll
p. 22. ”Om det kan antas att köparen inte kommer att rätteligen fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet, eller om säljaren häver avtalet, har säljaren rätt att återta sådan vara som fortfarande lagligen kan återtas. Köparen har innan varan tillfullo betalts inte rätt att utan säljarens skriftliga medgivande förfoga över den på sådant sätt att säljarens återtaganderätt äventyras. Accept eller annan förbindelse anses icke som betalning, förrän den är helt inlöst.”

NL01 (Leverans av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning).
Äganderättsförbehåll
p. 20. ”Godset förblir säljarens egendom till dess det blivit fullt betalt, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.”

Av en aktuell definition så framgår att äganderättsförbehållet är ett ”förbehåll vid försäljning av egendom att säljaren skall återfå godset om köparen icke fullföljer sina förpliktelser, t.ex. att på avtalad tid göra avbetalningar på köpeskillingen” samt att återtagandeförbehåll är ett ”förbehåll att vid köparens betalningsdröjsmål återta varan.” Bergström m.fl., Juridikens termer, 8 uppl., Almqvist & Wiksell Förlag, 1993.  Vi kan följaktligen konstatera att ägarförbehållet – liksom panträtten – syftar till att ge penningborgenären en säkerhet för den fordran han har mot gäldenären. En avgörande skillnad är dock att en panthavare kan realisera den pant som han har i sin besittning om inte pantsättaren uppfyller sina förpliktelser.

Vid pantsättning, är en panthavare skyddad mot tredje man när han får panten i sin besittning - om panten är av sådant slag att den måste traderas - och pantsättaren dessutom är avskuren rådighet över densamma. Jmf. NJA 2007 s. 413 med hänvisning till NJA 1972 s. 246 & NJA 1986 s. 409. Vid försäljning mot ägarförbehåll - om varan kommit köparens besittning - får säljaren endast häva köpet om han förbehållit sig rätt till detta, se 54 § 4 st. KöpL. I föregående lagrum nämns ingenting om det sakrättsliga förhållandet, utan regeln tar endast upp säljarens hävningsrätt, dvs. det obligationsrättsliga förhållandet mellan parterna. 

I lagstiftningen finns olika termer och skilda begrepp som ”förbehåll om återtaganderätt” Se 1 § 2 st. p2 AvbetL., ”att äganderätten till föremålet skall förbli hos överlåtaren” Se 2:5 JB, se även 2:4 JB ”utan att han eller hon ägde föremålet”., samt i 54 § 4 st. KöpL. så föreskrivs att ”har varan kommit i köparens besittning, får säljaren häva köpet endast om han har förbehållit sig rätt till detta […]”. Mot den bakgrunden kan man givetvis fråga sig hur en säljare skall formulera sig, samt vilken rubricering som bör väljas för att säljaren ytterst skall få skydd mot köparens borgenärer? 

Hur avtalsklausulen skall rubriceras är inte längre kontroversiellt eftersom HD har klarlagt att även ett förbehåll om hävning (hävningsförbehåll) eller återtagande (återtagandeförbehåll) kan ha samma sakrättsliga verkan som ett ägarförbehåll. Se även Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s.183 f. och Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 56 not 1. I målet NJA 1975 s. 222 – som i och för sig handlade om säljarens skydd mot köparens singularsuccessor - hade säljaren ställt upp ett förbehåll om att varan skulle ”falla tillbaka” till säljaren vid bristande betalning på köparens sida. Denna klausul kom även att gälla mot den nye köparen, som inte var i god tro vid sitt förvärv. Det finns med andra ord inte längre någon tvingande anledning för en säljare att förbehålla sig äganderätt, eftersom sak- och straffrättsligt skydd ändå kan uppnås med ett vanligt förbehåll om hävning. Möjligen kan ett förbehåll om äganderätt ha den fördelen att förbehållet i sig självt kan anses innefatta ett förfogandeförbud. 

Avtalsklausulens innehåll torde i vart fall preciseras så att det tydligt framgår vad som avses.

Övergripande om sakrätt

Inledning

Sakrätt är en juridisk disciplin som hanterar tredjemanskonflikter över egendom och rättigheter, och till skillnad från obligationsrätten som endast reglerar förhållandet mellan två parter, så tar sakrätten in två eller flera rättssubjekt som samtidigt har ett konkurrerande anspråk på samma egendom eller rättighet. Se Millqvist, Sakrättens grunder, uppl. 3:1, s. 13 ff.  Sakrätten sägs vara en av grundvalarna för den rättsliga regleringen av egendoms- (förmögenhets-) ordningen, vars regler i huvudsak har till uppgift att säkerställa och skydda rättsliga positioner. Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 17. 

För att en rättighet skall kunna betraktas som en sakrätt så måste densamma kunna göras gällande mot vem som helst. Om en rättighet inte kan göras gällande mellan två parter i ett köpeavtal, är det uteslutet att rättigheten kan göras gällande i sakrättsligt hänseende, dvs. mot tredje man. Och även om rättigheten enligt parternas avtal kan göras gällande i obligationsrättsligt hänseende, så är det inte alls säkert att denna rättighet får sakrättslig verkan, vilket ibland kan vara fallet vid användandet av ägarförbehåll.

Inom sakrätten skiljer man på det statiska respektive det dynamiska rättskyddet, vilket också kan benämnas som den statiska eller den dynamiska sakrätten. Det statiska rättskyddet, eller rättare sagt, det betraktelsesätt som man använder vid klassificeringen om en rättighet kan göras gällande sakrättsligt, tar sin utgångspunkt i ”rättsläget när rättigheten är så att säga ”färdig” och med ledning av om den då kan göras gällande mot tredje man”. Se Malmström & Agell, Civilrätt, Uppl. 17:2, 2002, s. 81. 

Den förnämsta sakrätten utgörs av äganderätten som bygger på principen att en ägare har rätt att kräva att det han äger skall lämnas i fred av utomstående, såvida han inte själv lämnat sitt samtycke till olika dispositioner. Äganderätten innefattar följaktligen en allmän förfoganderätt som innebär att ägaren kan låna eller hyra ut sin egendom, överlåta, pantsätta eller förstöra den om han så vill. Låt vara att det finns legala begränsningar som inskränker äganderättens utövande som expropriation och allmän nödrätt, men ytterst skyddas äganderätten av olika skadestånds- och straffrättsliga regler. Om egendomen av någon anledning kommer ur ägarens händer, kan denna återkrävas genom s.k. vindikationstalan vid allmän domstol. Observera dock, att en sådan talan inte kan gå ut på att fastställa kärandens äganderätt, utan kan endast avse vem av parterna i processen som har bättre rätt än den andre eftersom äganderätten – ur domstolens perspektiv – kan tänkas tillkomma någon annan än de tvistande parterna. Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 29. I direkt anslutning till det sagda, bör även nämnas att svensk rätt skyddar den som har en sak i sin besittning – oberoende av det verkliga ägarförhållandet - genom olika straffstadganden, se 8:8-9 §§ BrB. Vidare så anses även den som har en sak i sin besittning som dess ägare - enligt lagstadgad presumtion - vilket får aktualitet för denna uppsats, se 4:18 UB och 3:3 KL.

Den statiska sakrätten skyddar fasta positioner, medan den dynamiska sakrätten istället handlar om när, och hur, sakrättsligt skydd uppstår vid olika transaktioner. I den dynamiska sakrätten ligger fokus istället på vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda, samt när detta sakrättsliga skydd träder ikraft tillika upphör att gälla. 

Den dynamiska sakrätten kan delas upp i det s.k. omsättningsskyddet respektive borgenärsskyddet. Borgenärsskyddet kan vidare delas upp i två kategorier; nämligen säljarens skydd mot köparens borgenärer, samt köparens skydd mot säljarens borgenärer.

Vad är en säkerhetsrätt?

Av en definition, så framkommer att en säkerhetsrätt är ”en rätt som avser att ge borgenären säkerhet för att en förpliktelse framledes fullgörs, t.ex. betalning av en skuld”.  Se Bergström m.fl., Juridikens termer, 8 uppl., Almqvist & Wiksell Förlag, 1993. 


Panträtt, i såväl fast som lös egendom, är ett bra exempel på en säkerhetsrätt. En gäldenär som önskar ställa säkerhet för ett lån, eller som avser köpa varor på kredit, kan ställa säkerhet genom att pantsätta sin egendom. Om inte gäldenären sedermera uppfyller sin betalningsförpliktelse, eller sköter sina avbetalningar i tid, kan borgenären enligt panträttsliga regler realisera panten och erhålla betalning ur den köpeskilling som flyter in. Det kan därför rimligen konstateras att en panthavare har ett konkret påtryckningsmedel genom sin säkerhetsrätt (panten) i utbyte mot att gäldenären uppfyller sina förpliktelser. 



En säkerhetsrätt brukar också benämnas som en ”begränsad sakrätt, eftersom den gäller egendom till vilken annan har äganderätt”. Se Malmström & Agell, Civilrätt, Uppl. 17:2, 2002, s. 79 f. När vi nu talar om panträtt så kan även nämnas att en panthavare har företrädesrätt till panten framför anspråk från ägarens/pantsättarens borgenärer, samt att panträtten kvarstår om ägaren/pantsättaren säljer den pantsatta egendomen. Se Malmström & Agell, Civilrätt, Uppl. 17:2, 2002, s. 79 f. Det sakrättsliga skyddet förutsätter dock att något relevant sakrättsligt moment har företagits för egendomen ifråga såsom tradition eller denuntiation. 



En panthavare har ett relativt bra skydd för det fall att utmätning eller konkurs skulle inträffa på gäldenärens sida. Detta framgår av förmånsrättsordningen, vars uppgift är att fastställa i vilken ordning en gäldenärs borgenärer skall få sina fordringar betalda när tillgångarna inte räcker till vid en konkurs, se 4 § 2 p och 6 § FRL. Panträtt är den mest använda säkerhetsrätten genom tiderna vid sidan av borgen, Om borgen, Se HB 10:8-12§§, Se Bergström/Lennander, Kredit och Säkerhet, 8 uppl., 2001, s. 35 ff. men även nuförtiden används panträtt i betydande omfattning vid kreditgivning och då främst i fast egendom. 


Ägarförbehållen har accepterats i rättspraxis Se Håstad, Den nya köprätten, 5 uppl., 2003, s. 172 och not 22. som en säkerhetsrätt trots att något sakrättsmoment inte behöver iakttas. När det för en giltig pantsättning både krävs tradition och att pantsättaren måste frånhändas rådigheten över panten, så behöver endast en avtalsklausul införas i ett köpeavtal för att ägarförbehållet skall bli giltigt som en säkerhetsrätt. Frånvaron av ett sakrättsligt moment innebär att ägarförbehållen kan räknas in till en kategori av tysta säkerhetsrätter. Detta eftersom ägarförbehållet oftast inte blir synligt för tredje man förrän detsamma uppdagas vid en utmätning eller konkurs på gäldenärens sida. 

HD har för övrigt benämnt ägarförbehållet som en tyst panträtt. Se NJA 1960 s. 9. 
Avslutningsvis kan nämnas att ägarförbehållet är att kategorisera som en realsäkerhet eftersom klausulen ifråga måste säkerställa någon specifik och identifierbar egendom. 

Sakrättsmoment och publicitetsprincipen

Att ägarförbehållet inte är synligt för tredje man kan givetvis innebära att andra kreditgivare lätt kan tro att gäldenären har bättre kreditvärdighet än vad som verkligen är fallet. Ett exempel kan vara om en näringsidkare tar lån mot ställande av säkerhet i s.k. företagsinteckning Se 2§ Lag (2008:990) om företagshypotek. då gäldenären har anförtrodd egendom i sin besittning samt vid kommission. Kreditgivning bör dock inte baseras på hur mycket inventarier eller gods som låntagaren har i sin besittning, vilket för övrigt är en diskussion som faller utanför denna uppsats.


Publicitetsprincipen har länge betonats inom sakrätten vid olika typer av äganderättsförändringar.  Innebörden av det nu sagda är att sakrättsliga belastningar bör göras synliga mot tredje man vilket kommer till uttryck genom att något relevant sakrättsligt moment iakttas såsom tradition, märkning, inskrivning, denuntiation, eller att förhållandet registreras som vid lösöresköp. Se Lag (1845:50) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva. Se även Se Millqvist, Sakrättens grunder, uppl. 3:1, s. 86 f. & 115 ff. Publicitetsprincipens bakomliggande tanke är att ”hemliga anspråk inte utan vidare skall kunna göras gällande mot tredje man”, Jmf Malmström & Agell, Civilrätt, Uppl. 17:2, 2002, s. 82. där tradition och denuntiation för övrigt utgör huvudformerna av sakrättsliga moment, vardera beträffande sitt egendomsslag. Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 44 f. 



Ett relevant sakrättsmoment blir därför nödvändigt för att sakrättsligt skydd skall uppnås. En panthavare skall därför se till att få panten i sin besittning (tradition) samt se till att pantsättarens rådighet blir avskuren. I förbigående kan nämnas att pantsättning av fast egendom (s.k. hypotekarisk panträtt) görs synligt för tredje man genom registrering, och denna typ av pantsättning erhåller sakrättsligt skydd trots att pantsättaren har bibehållen besittning till fastigheten. Jmf Jensen, Ulf, Panträtt i fast egendom, 6 uppl., 2001, s 23 f. 


Å andra sidan kan publicitetsprincipens krav på synbarhet för tredje man vara direkt olämpligt för vissa typer av transaktioner. Ett exempel kan t.ex. utgöras av en helt vanlig köpetransaktion av lös egendom. Är det rimligt att begära att säljaren skall vara skyldig att offentliggöra köpeavtalet inför alla tänkbara borgenärer på köparens sida enbart för att köpeavtalet innehåller ett ägarförbehåll? Publicitetskravet lyser ju även med sin frånvaro vid kommissions-, hyres-, reparations- samt depositionsavtal och i dessa fall vore det ju också orimligt att begära offentliggöranden angående rättsförhållandet som råder mellan parterna. Av skuldbrevslagen följer dessutom att en förvärvare av ett löpande skuldebrev får skydd mot överlåtarens borgenärer genom besittningstagandet, se 22 § SkbrL, fastän borgenärerna normalt inte får någon omedelbar kännedom om överlåtelsen. 



De olika sakrättsliga momenten är fristående från den bakomliggande rättshandlingen. Detta innebär att det vid bedömningen av frågan om exempelvis tradition har skett i princip inte skall prövas, huruvida en överlåtelse i det enskilda fallet utgör en skenrättshandling eller annars skett i undandragande syfte. Sådana omständigheter skall istället beaktas vid en bedömning av den bakomliggande rättshandlingens giltighet eller vid en tillämpning av återvinningsbestämmelsen i 4:5 KL. Jmf NJA 2007 s. 413. 



I rättsfallet NJA 2007 s. 413 som rörde en inkråmsöverlåtelse mellan två bolag med samma firmatecknare så var de bakomliggande omständigheterna följande. MF var företrädare för de två i målet aktuella bolagen GV och NV. GV var återförsäljare av bilar för bolaget BA. Efter ansökan av BA:s konkursbo beslutade Eksjö tingsrätt den 31 augusti 2006 interimistiskt om kvarstad mot GV på ett belopp om 2 346 070 kr jämte ränta. BA ansökte om verkställighet och Kronofogdemyndigheten höll förrättning den 1 september 2006 och beslutade då att belägga sex personbilar samt ett fordonssläp med kvarstad. GV försattes i konkurs den 19 Mars 2006 och NV försattes i konkurs den 25 Sep 2006. MF hade dock överlåtit inkråmet från GV till NV redan den 25 Jan 2006.



HD menade att det inte var ovanligt att ett insolvent aktiebolag överlåter inkråmet till ett nytt aktiebolag, ägt av samma person eller personer, mot en köpeskilling som motsvarar inkråmets värde, varefter det överlåtande bolaget försätts i konkurs. Fördelarna för ägarna är att verksamheten kan fortsätta utan utomståendes inblandning vilket inte blir fallet med en företagsrekonstruktion eller konkurs. HD anförde vidare; en förutsättning är dock att köpeskillingen inte understiger vad en försäljning hade kunnat inbringa vid en konkurs, samt att betalningen går till den som hade bäst förmånsrätt i den överlåtna egendomen. I annat fall kan konkursförvaltaren eller en missgynnad borgenär återvinna transaktionen enligt 4:5 KL.



I målet hade GV:s konkursbo anfört att ”den omständigheten att M.F. har haft inflytande i såväl det överlåtande som det förvärvande bolaget innebär inte att kravet på rådighetsavskärande inte är uppfyllt. Överlåtelsen har skett mellan två självständiga juridiska personer på ett öppet sätt och mot marknadsmässig ersättning. Förvaltningsbolaget har således inte lidit något förfång till följd av överlåtelsen.” Gv:s konkursbo menade att transaktionen hade skett under insyn av Svenska Handelsbanken såsom största borgenär. 



Av HD:s domskäl framkommer att överlåtelsen av inkråmet från GV till NV inte hade registrerats enligt LKL och att fordonen vid kvarstadsbeslutet fanns i en ny lokal där NV bedrev verksamhet, vilket normalt ger sakrättsligt skydd.  Fråga uppkom om detta även skulle gälla när avtalsparterna haft en gemensam representant och firman varit oförändrad? 



HD ansåg att NV fick anses ha erhållit sakrättsligt skydd för sitt förvärv mot GV:s borgenärer då rådigheten för GV hade blivit avskuren. Däremot tillade att HD att det inte kan vara tillräckligt, för att en överlåtare eller pantsättare skall anses frånhänd rådigheten, att han i sin egenskap av överlåtare eller pantsättare gör sig skyldig till olovligt förfogande enligt 10:4 BrB om han frånhänder den andre dennes tillförsäkrade äganderätt eller panträtt […]”


Avslutningsvis kan nämnas att BA:s konkursbo inte hade riktat någon invändning mot giltigheten av inkråmsöverlåtelsen förrän i HD vilket då avvisades på processrättslig Se 41 § Lag (1996:242) om domstolsärenden grund. 

Lite om specialitetsprincipen

Specialitetsprincipen Se JustR Sjögren framhöll principen som allmän rättsgrundsats i NJA 1910 s. 216-220.  utgör en av flera grundbultar inom sakrätten med hänvisning till att sakrättsligt skydd - som huvudregel - endast kan hävdas till individuellt bestämd egendom. För ägarförbehållens del, så utgör specialitetsprincipen en tungt vägande faktor vid bedömningen om sakrättsligt skydd skall anses föreligga.

När man inom förmögenhetsrätten talar om olika rättigheter, så brukar en distinktion göras mellan reella ting och fordringar. Specialitetsprincipen fyller en viktig funktion som gränsmarkör mellan separationsrätt och fordringsrätt, ”[...] eller annorlunda uttryckt, att ange när giltig äganderätt föreligger till skillnad från ett krav, en fordringsrätt på att utfå ett värde från någon.” Se Millqvist, Sakrättens grunder, uppl. 3:1, s. 78 f.  

I anslutning till det nyssnämnda, så menar Håstad att specialitetskravet innefattar två aspekter. För det första; ”att om den mot vilket anspråket är riktat får prestera med vilket föremål som helst av viss art och mängd, dvs. ett generiskt anspråk, anses anspråkets innehavare inte kunna åtnjuta äganderätt (separationsrätt) eller panträtt.”  För det andra; så ”kan anspråkshavaren åtnjuta äganderätt eller panträtt endast så länge han kan identifiera precis det föremål som anspråket avser”  Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s.152 ff. 

Den egendom som ägarförbehållet är tänkt att säkerställa, måste följaktligen vara individualiserad och beskriven i avtalet för att uppfylla specialitetsprincipens krav. Utöver detta, krävs även att det överlåtna godset kan identifieras hos gäldenären vid ett senare tillfälle för att ägarförbehållet inte skall förlora sin sakrättsliga verkan. 

Kort om ägarförbehållet och den historiskt sakrättsliga debatten

I samband med att ägarförbehållen fick ställning som säkerhetsrätt i 1905 års köplag så ifrågasattes för det första om det verkligen var möjligt att tillerkänna ägarförbehållet sakrättslig verkan. Detta med hänvisning till att både 1905 års köplag, samt 1915 års avbetalningsköplag ansågs utgöra obligationsrättslig lagstiftning, som inte hade till uppgift att reglera förhållandet mot tredje man. Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s.182 ff. När avbetalningshandeln började bli alltmer vanlig, var det fortfarande äganderättsterminologin som var det dominerande synsättet. För att säkerställa säljarna, så ansågs inte ett köp fullbordat förrän säljaren fått full betalning för varan. Säljaren kunde därför förbehålla sig äganderätten intill dess att varan var slutbetald och i de fall säljaren avstod från att göra ett sådant förbehåll, ansågs äganderätten gå över på köparen vid besittningsövergången. Var säljaren ointresserad av att kvarstå som ägare, kunde säljaren i vart fall förbehålla sig rätten att häva köpet, även efter det att varan kommit i köparens besittning. Se Ramberg & Herre, Allmän köprätt, uppl. 1:1, 2001, s. 150.

Det rådde fortfarande osäkerhet huruvida förbehållen verkligen säkrade säljarens äganderätt och det torde bl.a. vara av den anledningen som många avbetalningskontrakt istället fick formen av ett hyresavtal. Vad beträffar utformningen av dessa hyresavtal, så har detta lagreglerats till förmån för köparna i senare lagstiftning. Se 1§ 3 st. AvbetL och 3§ 2 st. KkrL Ett hyresavtal kan sålunda bedömas som ett avbetalningsköp, om syftet är att hyrestagaren skall bli ägare till föremålet.

I stora drag kom de huvudsakliga frågorna att handla om ägarförbehållens förhållande till panträttsinstitutet och de formkrav som gällde för lösöresköpen enligt LKL. Beträffande förhållandet till lösöresköpen, så menades att ägarförbehållen stred mot publicitetsprincipen eftersom det krävdes offentlig kungörelse vid lösöresköp, när man helt bortsåg från varje krav på publicitet vid köp med ägarförbehåll. Vidare så ifrågasattes varför det skulle vara enklare att sälja med ägarförbehåll när köp enligt LKL krävde ett krångligt registreringsförfarande? 

Vad som bör hållas i åtanke när man funderar på de bakomliggande skälen till den tidigare debatten var att den nu allmänt erkända s.k. traditionsprincipen inte hade slagit igenom vid överlåtelse av egendom, vilket däremot var en nödvändig förutsättning vid pantsättning. Knäckfrågan kom följaktligen att handla om hur man skulle kunna godta att ägarförbehåll medförde att säljaren fick säkerhet i godset utan besittning, eller utan att förhållandet i vart fall registrerades.  Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 55f. 

För det första så anfördes att besittningskravet vid pantsättning var nödvändigt. Detta eftersom en skuldsatt person annars utan nämnvärd uppoffring skulle kunna ta upp nya lån mot panter som han inte behöver avstå ifrån, och på så vis frestas att ytterligare undergräva sin ställning. Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s.182 ff.  Håstad har anfört i detta sammanhang att ”det skulle då bli lätt för en gäldenär, att i maskopi med en annan, freda egendom från utmätning genom att falskt påstå, att egendomen tidigare blivit pantsatt åt den andre, och att nya kreditgivare skulle kunna vilseledas angående gäldenärens solvens ifall egendom i dennes besittning kunde vara pantsatt.”  Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s.182 ff. 

För äganderättsförbehållen så anfördes istället att situationen var annorlunda eftersom ett avbetalningsköp aldrig hade till syfte att köparen skulle låna sig ur en ekonomisk krissituation; utan köparen fick istället en ny tillgång, medan pantsättning kunde ske för en gammal skuld. Det anfördes också att risken för skentransaktioner inte var lika påtaglig vid köp mot ägarförbehåll eftersom det alltid gick att spåra från vem köparen förvärvat olika föremål, och ville säljaren inte intyga att äganderättsförbehåll var uppställt och att han hade en restfordran, så kunde egendomen inte undandras borgenärerna på denna grund. Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 182 ff. 

Vi lämnar nu de historiska omständigheterna bakom oss för att gå över och se på vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ägarförbehållet skall anses som giltigt.

Förutsättningar för giltighet

Inledning

Användandet av ett ägarförbehåll är både ett billigt och bekvämt sätt för den säljare som önskar erhålla en säkerhetsrätt i det överlåtna godset, eftersom det endast krävs en bestämmelse därom i parternas avtal.  Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 53 f. Förbehållet säkerställer dessutom accessoriska fordringar till köpeskillingen - såsom ränta vid dröjsmål eller liknande krav - och används ofta vid köp på kredit, med eller utan avbetalningsplan.

I stora drag gäller fyra nödvändiga förutsättningar för att ägarförbehållet skall anses vara sakrättsligt giltigt enligt den svenska rättsordningen. 

		ÄF skall vara avtalat innan godset kommit i köparens besittning.



ÄF måste säkerställa specifik bestämd egendom.

ÄF måste säkerställa säljarens fordran på köpeskillingen.

Säljaren är den som måste lämna köparen kredit.  

Ett ägarförbehåll kräver ingen särskild form vilket har bekräftats i rättspraxis. Jmf NJA 1989 s. 304. Ägarförbehållet kan alltså vara muntligt avtalat, men ur bevisbördessynpunkt Se bevisbördesregler vid utmätning 4:17 UB, och vid konkurs 3:3 § KL. är det naturligtvis till stor fördel att dokumentera sina överenskommelser. I det nu sagda ligger även att det bör stå klart för köparen att ett ägarförbehåll är en del av parternas avtal. 

Tidpunktskravet

Adlercreutz menar att ägarförbehållet måste ha avtalats i samband med köpet och senast vid traditionen av varan, om denna sker efter köpet, för att ägarförbehållet skall anses vara sakrättsligt giltigt. Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 53 f. Håstad å sin sida beskriver saken som; ”för att återtagandeförbehåll skall vara giltiga har det vidare ansetts att förbehållet måste ha avtalats före avlämnandet av varan eller senast samtidigt därmed”. Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 185 ff.  

Det anses sålunda uteslutet att avtala om ett ägarförbehåll efter att tradition har skett för att uppnå sakrättsligt skydd. Detta kan med fog hänföras till att sakrätten som juridisk disciplin utgör tvingande rätt, samt att nya sakrätter inte kan tillskapas på privat väg utan ett ställningstagande av lagstiftaren eller HD. Jmf Millqvist, Sakrättens grunder, uppl. 3:1, s. 18. 

Med utgångspunkt i 54 § 4 st. KöpL kan det konstateras att den yttersta tidpunkten för när ett hävningsförbehåll senast måste vara avtalat, är innan köparen fått varan i sin besittning, dvs. innan varan är omhändertagen av köparen. Mot den bakgrunden kan hävningsförbehållet bli sakrättsligt giltigt även om det avtalas under en transport, förutsatt att det är en självständig fraktförare, och oberoende av om transportören fått sitt uppdrag från köparen. Som tidigare nämnts, regleras inte det sakrättsliga förhållandet i KöpL - och inte heller i AvbetL – men det är dock klart genom rättspraxis, att ett hävningsförbehåll har sakrättslig verkan mot köparens borgenärer. Jmf, Håstad, Den nya köprätten, uppl. 5, 2003, s 172 f., med hänvisning i not 22 till NJA II 1915 s 304, NJA 1895 s. 208 och NJA 1909 s. 278. 

När varan väl kommit i köparens besittning är det försent för säljaren att ställa upp ett sakrättsligt giltigt ägarförbehåll. Om ägarförbehållet avtalas efter denna tidpunkt, kan ägarförbehållet endast få obligationsrättslig verkan. NJA 1923 s. 80.  Självklart kan det vara förenat med svårigheter att i efterhand kontrollera vid vilken tidpunkt som ägarförbehållet är avtalat, men denna diskussion förbigås. 

Men hur skall ägarförbehållet bedömas i sakrättsligt hänseende om egendomen redan finns i en tilltänkt köpares besittning, dvs. innan ett köpeavtal har träffats? Några typsituationer kan exempelvis utgöras av att A (som är ägare) lämnat gods i kommission, hyrt ut, deponerat, lämnat in för reparation eller lånat ut egendom till B. 

Vad först gäller kommissionsavtal Enligt Prop. 2008/09:88 så föreslås en ny kommissionslag träda ikraft den 1 Okt 2009., så föreskrivs i 53 § KomL att ”gods, som lämnats kommissionären till försäljning, förbliver i kommittentens ägo, intill dess äganderätten övergår till tredje man eller till kommissionären, där denne själv inträder såsom köpare.” Det kan givetvis vara så att parterna i ett kommissionsavtal ställt upp ett ägarförbehåll, men detta blir överflödigt eftersom KomL medger ett legalt sakrättsligt skydd för kommittenten.

Vad sedan beträffar de andra exemplen, så för Håstad ett resonemang angående en bil och menar att ”A är här från början ägare till bilen och har aldrig överlåtit äganderätten till B utan endast låtit B inneha bilen med begränsad (särskild) rätt.” Håstad menar vidare att den anförtrodda saken har en alltför vag anknytning till B:s förmögenhet för att tjäna som underlag för dennes förpliktelser samt att en separationsrätt för A därför är nödvändig med hänvisning till att ägare skall våga anförtro andra sina saker och för att även insolventa personer skall kunna få uppdrag som sysslomän. Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 145 ff. I fallet med deposition så klargör Håstad att ägarförbehållet blir sakrättsligt giltigt beroende på ”att deponenten vid försäljningen hade separationsrätt till egendomen trots köparens besittning.” Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 186 f. 

Det är följaktligen fullt möjligt – utan att konflikt uppstår mot tidpunktskravet - att ställa upp ett sakrättsligt giltigt ägarförbehåll, trots att godset redan befinner sig i en tilltänkt köpares besittning.  

Specialitetskravet

Den andra förutsättningen för att ägarförbehållet skall anses vara sakrättsligt giltigt är att avtalsklausulen måste säkerställa bestämda och individualiserade föremål. Detta har samband med den ovan angivna specialitetsprincipen. 

Specialitetsprincipen består av två på varandra följande moment, varav det första innebär att den överlåtna egendomen redan från början måste vara individualiserad. Det andra kravet är att egendomen måste kunna gå att identifiera hos köparen vid ett senare tillfälle, vilket inte alltid är möjligt pga. att köparen kan ha företagit olika dispositioner, eller att vissa omständigheter har inträffat på köparens sida som omöjliggör ett identifierande av den sålda varan. Det senast anförda gäller dock ägarförbehållets räckvidd, vilket kommer att behandlas under kapitel 4. 

Vad gäller specialitetsprincipens första krav, så menar Håstad att ”om den mot vilket anspråket är riktat får prestera med vilket föremål som helst av viss art eller mängd, dvs. ett generiskt bestämt anspråk, anses anspråkets rättighetsinnehavare inte kunna åtnjuta äganderätt (separationsrätt) eller panträtt”. Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 152 ff.  

För att enklast möta upp till specialitetsprincipens första krav, så bör ägarförbehållet kopplas till den säkerställda egendomen genom en beskrivning i köpeavtalet. Det kan också vara nödvändigt att säljaren redan i avtalsstadiet företar något identitetsbevarande moment, såsom märkning eller något annat lämpligt förfarande för att vara på den säkra sidan. 

I och för sig kan man ifrågasätta hur pass ingående och detaljerad en sådan beskrivning bör vara, men ju tydligare en säljare är i dessa avseenden, desto enklare blir det för domstolarna, eller en exekutiv myndighet, att i efterhand avgöra om ägarförbehållet uppnått sakrättslig verkan eller inte. 

Om en köpare redan från början är berättigad att byta den köpta varan mot en annan likvärdig, så saknar säljaren redan från början sakrättsligt skydd.  Detta framkom av NJA 1932 s.103 som rörde en försäljning av en jordbruksfastighet, som A sålt till B, med tillhörande inventarier. De ifrågavarande inventarierna hade inte förtecknats, och A hade dessutom givit B rätt att byta ut desamma mot andra likvärdiga. Då B senare företog en vidareförsäljning till C - med A:s godkännande - under förutsättning att C skulle respektera det av A uppställda ägarförbehållet, och då C senare gick i konkurs, så uppstod frågan huruvida ägarförbehållet var sakrättsligt giltigt eller ej mot C:s konkursbo. Eftersom B redan från början berättigats att byta ut inventarierna mot annan likvärdig egendom ansåg HD att specialitetsprincipen inte var uppfylld, varpå ägarförbehållet frånkändes sakrättslig verkan. 

Som parentes till nyssnämnda rättsfall kan dock nämnas att utbyte (surrogation) av inventarier och egendom är tillåtet vid jordbruksarrende, se 9:35 JB. Stadgandet medger en s.k. legal separationsrätt Jmf även 53 § 1 st. KomL som ger exempel på legal separationsrätt., men då måste avtalsförhållandet också bedömas vara ett arrende i lagens mening. 

En fastighetsägare kan sålunda bibehålla sin äganderätt och erhålla separationsrätt till kreatur och redskap som lämnats kvar på arrendestället, trots att arrendatorn fått tillåtelse att sälja eller byta ut densamma. Arrendatorn är dock skyldig att vid arrendetidens slut lämna tillbaka egendom för samma värde som mottagits vid arrendeavtalets ingående, om detta var förutbestämt. Den egendom som bytts ut, tillhör jordägaren utan särskilt förbehåll, se 9:35 in fine JB.

Förhållandet till fordran

Utöver tidpunkts- och specialitetskravet fordras även att ägarförbehållet måste säkerställa säljarens köpeskillingsfordran. Ägarförbehållet säkerställer naturligtvis även accessoriska fordringar för det aktuella köpet, men en säljare kan alltså inte använda sitt ägarförbehåll som säkerhet för andra fordringar eller förpliktelser som köparen kan ha på grund av andra avtal mellan säljaren och köparen. Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 61f. En sådan konstruktion kallas för ett kopplingsförbehåll (se ovan) och är sakrättsligt ogiltig. 

Debatten kring kopplingsförbehållen har varit omfattande Se Persson, Förbehållsklausuler, 1998, s. 222 f. med hänvisning till Bergman och Schmidt. inom den juridiska doktrinen alltsedan början av förra seklet. Från senare litteratur kan det konstateras att kopplingsförbehållen även varit obligationsrättsligt ogiltiga alltsedan 1953, ”från början med visst undantag men numera helt utan undantag; se 25 § konsumentkreditlagen (kreditköpsavtalet) och 7 § lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. (kreditfordringen).” Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 196. 

Frågorna kring kopplingsförbehåll är följaktligen inte längre kontroversiella i den meningen att diskussioner förs om dess obligations- respektive sakrättsliga giltighet. Det bör dock hållas i åtanke att tvister fortfarande kan uppstå huruvida ägarförbehållet endast säkrar köpeskillingen eller inte. 

Rent praktiskt kan en sådan situation uppstå om avtalsparterna omförhandlar sina mellanhavanden på grund av skuldnedskrivningar eller att parterna träffat en förlikning och genom s.k. novation ersätter tidigare ingångna avtal med ett nytt.  

Rätt kreditgivare, låneköp, cession

Ägarförbehållet syftar till att ge säljaren säkerhet i det överlåtna godset för den köpeskillingsfordran han har mot köparen. Ibland kan det i och för sig vara svårt att utreda vilka fordringar som är en köpeskillingsfordran eller vad som är en annan fordran, då vissa ägarförbehåll nämligen kan avse något annat än att säkra betalningen av varan, men i realiteten ändå gå ut på detta. Ibid. 

Den förutsättning som måste föreligga är att det är säljaren som lämnar köparen kredit med betalning av köpeskillingsfordran. En säljare kan inte använda ett ägarförbehåll för att bereda säkerhet i överlåtet gods åt en annan borgenär, vilket framkom av NJA 1966 s. 350. 

Målet rörde försäljning av diverse butiksinventarier som A hade sålt på avbetalning till B mot ett uppställt ägarförbehåll. De bakomliggande omständigheterna var att B hade tagit ett lån hos en bank, som bolaget C hade gått i borgen för. Enligt köpekontraktet mellan A och B föreskrevs bl.a. att köpeskillingen skulle betalas på så vis att en handpenning skulle erläggas kontant till A, och att återstoden utan anfordran skulle betalas i olika poster till en bank enligt det borgenslån som B hade tagit. I kontraktet stadgades även att A hade rätt att överlåta sina rättigheter, men att B isåfall skulle underrättas skriftligen härom. Lånet användes för att betala säljarens köpeskilling.

Samma dag som kontraktet upprättades överlät A ”genom påskrift på kontraktet” sina rättigheter och skyldigheter enligt detsamma till C, som i sin tur överlät kontraktet till banken, som senare kom att överlåta detsamma tillbaka till C. I samband med köpet av butiksinventarierna, så övertog även B en av A i fastigheten bedriven livsmedelshandel, varpå B sedermera ombildade sin rörelse till ett aktiebolag D. Senare sålde D inventarierna till fastighetens ägare E, varpå bolaget D försattes i konkurs. Tvist uppstod mellan bolaget C och D:s konkursbo, där C menade ha övertagit den rätt som tillkommit A och att ”intet har därefter inträffat, som förringat denna rätt.” 

Ett flertal frågeställningar/invändningar kan konstateras utifrån målet, men sammanfattningsvis menade HD att ägarförbehållet var ogiltigt i sakrättsligt hänseende eftersom säljaren redan erhållit full betalning. Vidare så anfördes att köpekontraktets bestämmelser om de årliga avbetalningarna inte utgjorde en bestämmelse om betalning av köpeskillingen, utan avsåg återbetalning av borgenslånet. Ett liknande fall utgörs av NJA 1972 s. 451 där en bank betalat säljaren med ett lån som köparen tagit, varvid ägarförbehållet spelat ut sin roll. Dessa konstruktioner benämns för låneköp, vilket tidigare använts för att få ägarförbehållet användbart som säkerhet vid finansiering av kontantköp. Ägarförbehållet kan dock inte göras gällande efter att säljaren erhållit betalt för sin köpeskillingsfordran.

Gränsen mellan låneköpet och cession resp. factoring är dock hårfin, men med helt skilda rättsverkningar. Vid cession kan säljaren överlåta sin fordran jämte säkerhetsrätten till en ny finansiär, som då inträder i säljarens ställe enligt de regler som gäller för överlåtelse av fordran resp. pantsättning, se 31 § och 10 § SkbL. 

Inom affärslivet kan dessa transaktioner ske på sekunden, men för att ägarförbehållet skall vara sakrättsligt giltigt (även hos den nya finansiären) så måste säljaren vara den som lämnat kredit innan överlåtelse eller pantsättning sker. I konsumenthandeln förekommer att säljaren gör kreditkontroll av köparen på plats. Efter godkännande, undertecknas köpeavtalet, varvid detsamma jämte säkerhetsrätten omedelbart därefter överlåts/pantsätts till en fristående finansiär. Säljaren får därmed kontant betalning för den överlåtna varan.

Omständigheter som påverkar giltigheten

Inledning

I föregående avsnitt har redogjorts för de förutsättningar som måste föreligga för att ägarförbehållet skall vara sakrättsligt giltigt. 

I det följande kommer fokus uteslutande att ligga på de begränsningar som leder till att ägarförbehållen förlorar sin obligations- resp. sakrättsliga rättsverkan, vilket kan inträffa i ett flertal skilda fall.

Köparen har förfoganderätt

Om en säljare medgivit köparen rätt att förfoga (bearbeta, sammanblanda, överlåta, infoga eller konsumera) över den överlåtna egendomen - innan densamma är slutbetald - kommer ägarförbehållet att förlora sin sakrättsliga verkan. Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 65f.  Detta är en mycket viktig begränsning av ägarförbehållens funktion som säkerhetsrätt eftersom medgivandet nödvändigtvis inte behöver vara avtalat eller uttalat, utan kan framgå underförstått beroende på omständigheterna i det särskilda fallet.  

Några uppenbara fall torde exempelvis utgöras av om en grossist säljer egendom till en detaljist mot ägarförbehåll, som den sistnämnda har rätt att sälja vidare innan säljaren fått betalt. Ett annat fall kan röra sig om en fastighetsägare eller byggentreprenör Se NJA 1960 s. 221. som mottagit egendom mot ägarförbehåll fast med rätt att infoga densamma i en fastighet. För dessa exempel, har ju säljaren tillåtit köparen att behandla saken som sin egen, men säljaren vill ändå komma i åtnjutande av sakrättligt skydd för det fall att köparen blir föremål för utmätning eller går i konkurs. Detta godtas inte som huvudregel i den svenska rättsordningen.  

Ett rättsfall som tydligt beskriver det nyssnämnda är NJA 1978 s. 593. Fallet rörde ett köpeavtal av ett parti orientaliska mattor mellan en tysk säljare och en svensk köpare. Säljaren anförde i målet att ”enligt svensk sakrätt kan äganderättsförbehåll med rätt för köparen att förfoga över godset genom att ta in det i sitt lager och sälja det vidare ej göras gällande.” Säljaren hävdade dock att tysk rätt skulle tillämpas, eftersom mattorna befunnit sig i Tyskland då mattorna såldes.  

TR konstaterade att köparen haft rätt att sälja mattorna vidare innan dessa var betalda, varför HD - som fastställde TR dom – förklarade att ägarförbehållet saknade sakrättslig verkan i köparens konkurs.

I frågan om tysk eller svensk rätt skulle tillämpas, så anförde HD följande; ”I situationer av detta slag bör, åtminstone när egendomen såsom i förevarande fall av säljaren avyttrats för export till Sverige, frågan huruvida förbehållet äger verkan mot köparens borgenärer bedömas efter svensk rätt.” 
HD avgjorde målet enligt den s.k. Lex Rei Sitae regeln Se Bogdan, Svensk Internationell Privat- och processrätt, uppl. 6:1, 2004, s. 288 ff..

Vi kan således konstatera, att när medgivande till förfoganderätt föreligger så är ett ägarförbehåll sakrättsligt ogiltigt. Enligt Adlercreutz kan följande ståndpunkter urskiljas ifråga om ägarförbehållets giltighet i situationer när köparen tillåts förfoga över godset.

		Ägarförbehållet är giltigt tills förfogande ägt rum. (tysk rätt)



Ägarförbehållet är alltid ogiltigt om varan är avsedd att vidareföryttras.

Ägarförbehållet är ogiltigt utom när kredittiden får anses ha bestämts så att betalningsskyldighet inträder före förfogandet.

Enligt Adlercreutz så utgör tredje punkten den svenska rättens ståndpunkt.  Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 66 f. Se även NJA 1959 s 590 där separationsrätt medgavs trots sammanblandning. 

Håstad har anfört att det är själva ”medgivandet till förfogande som leder till förbehållets omedelbara sakrättsliga ogiltighet”, Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 191. och som nämnts ovan behöver denna förfoganderätt inte uttryckligen framgå av avtalet, utan kan istället vara underförstådd ”då varor säljes till en affärsman, som idkar handel med sådana varor”. Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 65 f. Adlercreutz menar att ägarförbehåll inte kan användas i situationer mellan en ”grossist och en detaljist” Ibid.

Ägarförbehållets sakrättsliga skydd kan således gå förlorad till ett helt lager med levererade varor, även om ett faktiskt förfogande ännu inte ägt rum. I vissa fall påstår säljaren att den egentliga meningen varit att köparen skall ringa och inhämta säljarens medgivande till förfogande över en begränsad del av lagret, vilket Håstad menar är en ordning som torde svår att få godtagen av de svenska domstolarna. Jmf Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 192. Detta kan i och för sig uppfattas som orättvist, eftersom lagret i ett sådant fall går rakt in i konkursen – oftast utan rätt till utdelning för leverantören - till någon annan som har förmånsrätt, och som då kommer att gynnas på leverantörens bekostnad. De bakomliggande argumenten för denna ordning är att ägarförbehåll i dessa situationer inte betraktas som allvarligt menade. Se Persson, Förbehållsklausuler, 1998, s. 571 f.

Den juridiska form som istället står till buds för en säljare som önskar erhålla separationsrätt till levererade varor hos en återförsäljare, är enligt Adlercreutz, kommission. Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 67. Observera dock, att det inte bara går att rubricera sitt avtal som ett kommissionsavtal, utan den kommersiella risken skall också bäras av kommittenten innebärande att varorna även skall säljas för dennes räkning. Om risken för utebliven försäljning istället åvilar kommissionären, genom att denne måste betala ett bestämt belopp till kommittenten senast en viss dag, så anses inte rättsförhållandet utgöra kommission, utan som köp i fast räkning. Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 147f, se även  4§ KomL. 

I skrivande stund så föreligger en lagrådsremiss Se litteraturförteckningen i denna uppsats. med förslag på en ny kommissionslag som föreslås träda ikraft den 1 Okt 2009. Bakgrunden till ändringen är den stora värdepappersreform som genomförts inom EU, och lagen är tänkt att ersätta den gamla lagen från 1914 med enklare och överskådligare regler. Det kan också tilläggas att lagrådet i allt väsentligt godtagit lagförslaget .

Det förekommer även avtal där A deponerar varor hos B för förvaring, ”med rätt för B att, i takt med att hans behov uppkommer, köpa varorna för egen räkning.” Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 149. Någon försäljning har ännu inte skett, utan varje gång B tar ut varor från lagret, så sker ett köp i omedelbart samband med vidareförsäljningen. Om avtal stiftas på detta viset så liknar det i mångt och mycket rättsinstitutet konsignation, vilket Millqvist anser vara en variation på temat kommission. Han menar att tankegången med ett sådant avtal är att en ”leverantör skall bevara separationsrätten till ett lager av varor trots att dessa levererats till en återförsäljare i syfte att denne skall sälja varorna vidare”. Se Millqvist, Sakrättens grunder, uppl. 3:1, s. 92 f.  Millqvist ställer sig kritisk till detta, eftersom han menar att det kan röra sig om ett ”kringgåendeförsök av de begränsningar som gäller för giltigt återtagandeförbehåll”, Ibid. s. 93.  på den grunden att enskilda parter inte disponerar över de sakrättsliga reglerna. 

Frågan som uppstår blir naturligtvis om separationsrätt skall medges för konsignanten/deponenten A, för det fall att konsignatarien/depositarien B blir föremål för utmätning, eller försätts i konkurs?

Jag menar att separationsrätt bör medges till den resterande del av lagret - som ägarförbehållet säkerställer - där ett faktiskt förfogande ännu inte ägt rum, under förutsättning att någon sammanblandning med gäldenärens övriga egendom inte ligger för handen samt att avtalet föreskriver att betalning skall ske innan de olika delförfogandena sker. Det nu sagda med hänvisning till att någon överlåtelse i juridisk mening ännu inte ägt rum, företagens behov av praktiska lösningar i logistiskt hänseende, ett ökat incitament för företagen att kunna lita på ägarförbehållet som en ekonomiskt effektiv säkerhetsrätt samt en anpassning till internationella förhållanden. 

Det kan dock nämnas att Håstad inte medgivit separationsrätt i en tidigare skiljedom som rörde båtar som tillhandahölls som utställningsexemplar. Den regel som Håstad tillämpade var den tidigare kommissionslagskommitténs yttrande om att leverantörens separationsrätt skall vara beroende av att ”detaljisten eller tillverkaren hade rätt att returnera varor som han inte behövde samt att risken för en sådan retur inte framstod som obetydlig vid leveransen.” Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 193. 

I anslutning till ovanstående om konsignation så framkommer även ur den nya lagrådsremissen från den 18 Juni 2008 med förslag till ny kommissionslag att det inte bör införas någon lag om separationsrätt vid återtagandeförbehåll, konsignation och legotillverkning. Den nya kommittén har i och för sig föreslagit att det för dessa typer av avtal införs lagbestämmelser om separationsrätt för att skapa ökad klarhet, där framförallt en kodifiering av gällande rätt föreslås. Regeringen har dock gjort bedömningen att någon sådan lagstiftning inte bör införas eftersom rättstillämpningen vad avser åtminstone återtagandeförbehåll och konsignation är stabil. Regeringen menar vidare att ”i flera europeiska rättsordningar har återtagandeförbehåll en starkare ställning än enligt svensk rätt och kan stå sig också när avsikten är att köparen ska sälja en vara vidare eller bearbeta den. En ökande gränsöverskridande handel och fördelen med gemensamma regler på ett för näringslivet så praktiskt viktigt område som detta kan motivera att den svenska rätten anpassas nära till vad som gäller i andra jämförbara länder. Kommitténs förslag är dock i detta avseende inte tillräckligt underlag för lagstiftning.” Se Regeringens Lagrådsremiss av 18 juni 2008 - Ny kommissionslag, s. 80 ff. 

Identitetsförlust av säkerställd egendom

För att återanknyta till diskussion under 3.2 och det andra kravet enligt specialitetsprincipen, så måste den överlåtna egendomen behålla sin identitet under den tid som köpeavtalet gäller mellan parterna. Det krävs alltså att godset kan identifieras hos köparen, för att säljarens krav på separationsrätt skall kunna göras gällande vid utmätning eller konkurs på dennes sida. 



Om det överlåtna godset exvis har sammanblandats med andra likadana produkter - eller bytts ut - så att det inte längre går att identifiera godset med ledning av köpeavtalet, så förlorar ägarförbehållet sin sakrättsliga verkan. Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 152 ff. Säljarens anspråk på separationsrätt övergår då istället till en penningfordran och ett eventuellt skadeståndsanspråk, vilket gäller oberoende av egendomens karaktär, och oberoende om köparen haft rätt att sammanblanda eller i övrigt förfoga över egendomen, men ändå gjort så. Se Millqvist, Sakrättens grunder, uppl. 3:1, s. 79. 


Det finns givetvis en mängd olika orsaker till varför en identitetsförlust kan uppstå, men specialitetsprincipen sätter gränsen mellan vad som kan anses utgöra en separationsrätt och en fordringsrätt. Det är därför nödvändigt att säljaren redan i avtalsstadiet företar något identitetsbevarande moment, vilket beskrivits ovan.

Ett belysande rättsfall på att separationsrätten kan gå förlorad vid identitetsförlust är det s.k. ”sopcontainerfallet”, NJA 1976 s. 251. NJA 1976 s 251. Utförligare referat av domen se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 74., och Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 194 ff.  Målet handlade om separationsrätt till de i målet aktuella sopcontainrar som A hade sålt till B under många år enligt flera avbetalningskontrakt. Vissa av containrarna var slutbetalda, men kvarvarande fordringar mot B hade slagits ihop till en samlad avbetalningssumma. Det rörde sig alltså om en restskuld i storleksordningen 15 procent av den totala köpesumman på 66.323 kronor. 

Vid en utmätning av containrarna - för en annan borgenärs räkning - så uppkom tvist huruvida förbehållen i de enskilda kontrakten var sakrättsligt giltiga eller inte. I målet var det ostridigt att vissa av containrarna var slutbetalda. Det gick dock inte att fastställa vilka dessa containrar var, eftersom alla var identiska och saknade märkning i form av serienummer eller något annat igenkännande tecken. 

Konsekvensen blev att säljarens ägarförbehåll - enligt de separata avbetalningskontrakten – helt frånkändes sakrättslig verkan. 

Säkerställd egendom förstörs

Som nämnts ovan kan ett ägarförbehåll endast vara sakrättsligt giltigt om detsamma säkerställer ett specifikt och individualiserat objekt. I och för sig kan detta objekt utgöras av 100.000 m³ olja, om densamma levererats i en specifik cistern, där cisternen eller oljan inte sammanblandats med gäldenärens övriga egendom. Att den säkerställda egendomen förstörs, kan betyda att en total identitetsförlust ligger för handen, men det är inte uppenbart att all säkerställd egendom förlorar sin identitet bara för att avbetalningsköparen strax innan en förestående konkurs fyller upp cisternen med ett par hundra liter extra olja av samma typ. I förbigående kan även nämnas att om en gäldenär uppsåtligen förstör egendom av betydande värde när han är på obestånd, eller när påtaglig fara föreligger därför, kan vederbörande dessutom bli straffad till fängelse för oredlighet mot borgenär, se 11:1 BrB.

Persson har anfört att det råder enighet mellan rättsvetenskapsmännen som menar ”att förbehållsklausulen förlorade sin verkan om föremålet blev förstört i den meningen att det upphörde att existera”, samt att orsaken till att ”föremålet upphörde att existera var utan betydelse”. Se Persson, Förbehållsklausuler, 1998, s. 538 f. Denna situation har inte ägnats någon större uppmärksamhet i doktrinen, eftersom borgenären i ett sådant fall kan driva in sin fordran på annat sätt. Jmf  Ibid. 

Ser man till den köprättsliga regleringen, så framkommer av 12 § KöpL att om köparen bär risken för varan, är han skyldig att betala för varan även om den förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren. Det nu anförda gäller dock den obligationsrättsliga aspekten på problemet och så länge köparen är solvent, utgör det kanske inga större problem för säljaren att driva in sin fordran.

Men vad händer om egendomen förstörs och köparen därefter går i konkurs utan att säljaren fått betalt? Skall säljaren då kunna åberopa sitt ägarförbehåll mot konkursboet för att hävda separationsrätt? Svaret på frågan måste givetvis bli nekande eftersom det inte längre finns någon individualiserad egendom som ägarförbehållet kan säkerställa. Säljaren får istället bevaka sin fordran mot konkursboet som blir av oprioriterad karaktär, vilket även torde gälla för ett skadeståndskrav som grundar sig på att köparen genom vårdslöshet, eller genom brottslig gärning förorsakat att egendomen blivit förstörd. Se 5:1 KL, 1:6 KL samt 18-19 §§ FRL.

Observera att det i vissa situationer finns rätt att framställa anspråk mot egendom som trätt i den förstörda egendomens ställe enligt surrogationsprincipen. Detta kommer dock att förbigås i denna uppsats.

Det föreligger således en risk att leverera egendom mot ägarförbehåll om egendomen av någon anledning blir förstörd, varför frågan om försäkringsskydd blir aktuell. 

Föreställer man sig att kreditköparen haft den förstörda egendomen försäkrad, blir naturligtvis följdfrågan om även säljaren har rätt till denna försäkringsersättning, både innan och efter ett konkursbeslut? I och för sig kunde man även tänka sig att var och en av intressenterna skulle få försäkra sitt eget intresse i saken, men detta menar Bengtsson vore en opraktisk lösning. Jmf Bengtsson, Försäkringsrätt – Några huvudlinjer, 7 uppl., 2005, s. 91. 

Enligt den äldre försäkringsavtalslagen (1927:77) så gällde kortfattat enligt 54-58 §§ att ”försäkringen gäller till förmån för både säljare och köpare, oavsett vem av dem som tecknat försäkringen”. Se Hellner/Ramberg, Speciell Avtalsrätt I – Köprätt, 2:a Uppl., 1991, s. 250. En annan fråga i sammanhanget rör vem som skulle ha företrädesrätten till försäkringsersättningen, och ”avgörande är här i princip icke vem som står faran, utan om säljaren har säkerhet i varan för sitt anspråk på betalning, t ex genom återtagandeförbehåll [...]” och ”så länge säljaren har denna säkerhet, har han också företrädesrätt till försäkringsersättningen, oavsett om faran redan skulle ha gått över på köparen”. Se Hellner/Ramberg, Speciell Avtalsrätt I – Köprätt, 2:a Uppl., 1991, s. 250. 

Till skillnad från den äldre försäkringsavtalslagen, så är lagstiftarens intentioner numera att ”endast vissa kategorier av tredje män skall, vid sidan av försäkringstagaren, vara skyddade av försäkringen enligt lagen.” Se Prop 2003/2004:150 s. 219.. Dessa rättssubjekt räknas upp i 9:1 FAL, men det bör dock noteras att lagen endast är tvingande till förmån för den ”som har förmånsrätt i fast egendom eller tomträtt”. Se 9:1 § 2 st. in fine FAL.  Tvingande regler – vid tillämpning av 9 kap FAL - finns vidare i lag (2005:105) om säkerhetsrätt i försäkringsersättning.

Av regeln i 9:1 § 1 st. 2p FAL framkommer att en försäkring även gäller till förmån för ”någon annan som har en mot försäkringstagarens borgenärer skyddad äganderätt, tomträtt eller säkerhetsrätt till egendomen, dock inte sjöpanträtt eller luftpanträtt[...]”. Bestämmelsen är tillämplig även för ägarförbehåll eftersom dessa räknas som säkerhetsrätter enligt stadgad praxis. En säljare som överlåtit egendom mot ägarförbehåll kan följaktligen vara berättigad till försäkringsersättning genom köparens försäkring, om inte annat har föreskrivits i försäkringsavtalet. Jmf 9:1 § 2st. 1 men. FAL. 

På ovanstående fråga om säljaren har bättre rätt till försäkringsersättningen framför köparen - eller mot dennes borgenärer vid en konkurs - så regleras detta förhållande i 9:5 FAL. Av bestämmelsen kan man dra slutsatsen att säljaren kan ha företrädesrätt till försäkringsersättningen, trots att fordran ännu inte har förfallit till betalning, och om inte något annat har föreskrivits i försäkringsavtalet. Se 9:5 § 2 st. FAL. Regeln har särskild betydelse vid konkurs, eftersom en säljare annars skulle vara tvungen att konkurrera med övriga borgenärer ”eftersom den egendom där hans säkerhetsrätt gäller inte finns (helt) i behåll.” Se Bengtsson, Försäkringsrätt – Några huvudlinjer, 7 uppl., 2005, s. 91. 

Det finns alltså all anledning att se över försäkringsfrågorna vid försäljning mot ägarförbehåll, och alldeles oavsett om det är köparen som är den part som skall förpliktigas att teckna försäkringsavtalet, så är det av betydelse att även motpartens (säljarens) uppgifter och villkor kommer med i försäkringsavtalet. Detta eftersom reglerna i FAL inte är tvingande mot försäkringsbolaget, förutom i de fall då det gäller förmånsrätt i fast egendom eller tomträtt.  

Ett fullgott försäkringsskydd torde också kunna skydda säljaren – med bevarad rätt till betalning ur försäkringsersättningen – även för en annan händelse än att godset förstörts. Det kan naturligtvis röra sig om att godset blir stulet, eller att köparen olovligen förfogar över densamma i strid med ett giltigt uppställt ägarförbehåll i en eller annan form. 

Lös säkerställd egendom blir fast

Ett ägarförbehåll blir ogiltigt om den överlåtna egendomen övergår till att bli fast egendom i form av ett fastighets- NJA 1985 s 365. eller ett byggnadstillbehör. NJA 1985 s 232. Det nu sagda kan utläsas av stadgandet i 2:5 JB som föreskriver att ett förbehåll inte får ”göras gällande sedan fastighetsägaren tillfört fastigheten föremålet så att det enligt 1 eller 2 § hör till fastigheten”. Bestämmelsen innebär följaktligen att ”säljaren inte kan återta föremålet vid bristande betalning ens om han kräver föremålet åter innan fastigheten blivit utmätt för annan borgenärs fordran eller fastighetsägaren gått i konkurs [...]”. Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 35, med not till Schmidt.  Detsamma gäller även för avtal som iklätts formen av ett hyresavtal ”om det är åsyftat att den som fått föremålet utgivet till sig även skall bli ägare av detta”. Se 2:5 § 2 st. JB. Jmf även 1 § sista stycket AvbetL. 

Av förarbetena så gäller 2:5 JB endast förhållandet mellan parterna, men det torde stå klart att ett obligationsrättsligt ogiltigt ägarförbehåll knappast kan göras gällande i sakrättsligt hänseende. Regeln skall dock läsas i förening med 2:1-4 §§ JB, helt beroende på vilken situation som aktualiseras. Det kan tilläggas att uthyrning inte omfattas av 2:5 JB, utan då kan godset krävas tillbaka från fastighetsägaren ”förutsatt att tredje mans rätt inte träds för när (fastigheten skall inte säljas exekutivt och har inte blivit såld under hand till tredje man)”. Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 35. 

Även vid uthyrning så kommer leasinggivaren att förlora sitt sakrättsliga skydd om hyrestagaren - i egenskap av fastighetsägare – tillfört egendomen för stadigvarande bruk på sin fastighet, och denna bedöms vara tillbehör jämlikt 2:1-2 §§ JB, se 2:4 JB.  Vi kan följaktligen konstatera att ägarförbehåll är oanvändbara som säkerhetsrätter i dessa avseenden varför andra säkerhetsarrangemang och/eller finansieringsformer istället bör övervägas av säljare respektive leasinggivare. Ett sätt kan vara att säljaren/leasinggivaren begär att köparen lämnar panträtt i sin fastighet.

Frånsett det ovanstående så kan ägarförbehåll dock vara användbara när egendom säljs (eller leasas ut) till någon som inte själv är fastighetsägare, se 2:4 § 1 st. 1p JB. För ett sådant fall så behåller föremålet sin karaktär av lös egendom innebärande att säljaren både har kvar sitt obligationsrättsliga skydd mot köparen, och sitt sakrättsliga skydd mot köparens och fastighetsägarens borgenärer.  


Föreställer man sig exempelvis att en näringsidkare bedriver konsultverksamhet på en fastighet som han hyr och där installerar ett modernt datastyrt ventilationssystem, så kan denna anläggning tas bort och säljas för hans skulder för det fall att han går i konkurs. Om säljaren ställt upp ett ägarförbehåll så erhåller densamme separationsrätt i köparens konkurs, vilket även blir fallet för den som leasat ut ventilationssystemet. Jmf Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 36 f.  


Även om leasing eller försäljning sker till någon som inte är fastighetsägare, så föreligger dock en viss risk vid användandet av ägarförbehåll även i detta avseende. Om näringsidkaren i ovanstående exempel köper fastigheten, eller om fastighetsägaren övertar den rörelse som näringsidkaren bedriver, så kommer det installerade ventilationssystemet att utgöra tillbehör jämlikt 2:2 JB. Detta innebär att ägarförbehållet förlorar sin rättsverkan varvid separationsrätten går förlorad, se 2:4 1 st. 1p. In fine. Det finns dock en skyddsbestämmelse för det nyssnämnda i 2:4 2 st. JB, vilket innebär att förbehållsinnehavaren/leasinggivaren har sex månader på sig att bevaka sina rättigheter.

Vi har tidigare konstaterat att om en köpare kan anses haft förfoganderätt över levererat gods under kredittiden så kommer ägarförbehållet att vara sakrättsligt ogiltigt redan från början. Man kan då fråga sig om en tillåtelse att infoga ett föremål i en fastighet leder till ägarförbehållets omedelbara ogiltighet, eller om denna ogiltighet inträder först vid tidpunkten då föremålet faktiskt tillförts fastigheten och fått status som allmänt fastighets- eller byggnadstillbehör enligt 2:5 JB? Håstad menar att det kan betvivlas att ett sådant e contrario slut från lagtexten är befogat eftersom det ”knappast funnits anledning för lagstiftaren att just i JB uttala sig om återtagandeförbehålls ogiltighet beträffande föremål som ännu är lös egendom.” Jmf Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 194.   

I rättsfallet NJA 1960 s. 221 så var saken den, att ett antal skjutdörrar hade levererats till en byggentreprenör som uppförde en byggnad för en fastighetsägares räkning enligt ett entreprenadkontrakt. Byggentreprenören hann emellertid gå i konkurs innan projektet var färdigställt. Fråga uppkom om det uppställda ägarförbehållet kunde göras gällande mot konkursboet för de dörrar som ännu inte hade infogats i byggnaden? HD nekade separationsrätt med hänvisning till att köparen ansågs haft förfoganderätt. 

I ett snarlikt rättsfall - NJA 1974 s. 660 - så stod sig däremot säljarens ägarförbehåll mot köparens konkursbo eftersom säljaren även åtagit sig att mot ett speciellt pris sköta inmonteringen av desamma. Bakgrunden var den att säljaren A hade levererat ett parti industriportar till byggnadsbolaget B som hade uppdrag att uppföra en byggnad på entreprenad åt en byggherre. Portarna levererades till byggnadsplatsen där de skulle förvaras intill dess att bygget framskridit så långt att B i enlighet med parternas avtal (standardavtal NLM 61) påkallade montering. Enligt avtalet mellan A och B så var det meningen att A skulle sköta uppsättningen av de levererade portarna mot ett speciellt avtalat pris. Det bör dock tilläggas att någon port inte blev monterad före konkursutbrottet. 

Konkursförvaltaren åberopade 1960 års rättsfall och yrkade att ägarförbehållet inte skulle tillerkännas sakrättslig verkan eftersom köparen måste anses ha haft förfoganderätt, vilket godtogs av underinstanserna. HD menade dock att det inte funnits ”någon uttrycklig eller underförstådd överenskommelse om avvikelse från det skriftligen avtalade äganderättsförbehållet […]” varför HD biföll säljarens talan och medgav separationsrätt. En av ledamöterna anförde dessutom ett tillägg om att det kan ”anses råda en – givetvis brytbar – presumtion för att båda parter i verkligheten utgått från att köparen oberoende av betalning och äganderättsförbehåll skall kunna ta godset i anspråk, när byggets fortgång gör detta behövligt (jämför NJA 1960 s. 221). Läget blir emellertid ett annat, om avtalet innehåller också föreskrifter om att det ankommer på leverantören att ombesörja godsets inmontering i byggnaden. I sådant fall måste – såsom skett i förevarande mål – göras en närmare bedömning av vad parterna avsett med monteringsföreskrifterna, något som också belyser deras syn på äganderättsförbehållet och frågan om förfoganderätt för köparen”.

Man kan inte undgå att fråga sig om utgången i målet hade blivit densamma som i 1960 års fall om någon av de levererade portarna hade blivit inmonterade av köparen? 

Personligen kan jag anse att det är förvånande att ett uppställt ägarförbehåll också måste förenas med ett förbud för köparen att förfoga över egendomen, eftersom redan ägarförbehållet i sig självt måste anses innefatta ett sådant förbud!?  HD:s ställningstagande är i princip att jämställa med tredje punkten som Adlercreutz menar att man kan urskilja i den svenska rättstillämpningen, se ovan under 4.2. Med hänvisning till NJA 1974 s. 660 så torde ett ägarförbehåll även vara effektivt vid konsignation, om det bara finns en uttrycklig bestämmelse - utöver ägarförbehållet - som förbjuder förfogande över egendomen innan betalning har skett.  I övrigt kan jag inte finna någon annan förklaring än att just det samhällsviktiga entreprenadområdet – som uteslutande styrs av autonoma standardavtal (exvis AB92, numera AB04) – utesluter tillämpningen av köprättsliga analogier, och att KöpL inte ens tillämplig för vissa fall, se 2 § 1 st. 2 meningen och 2 § 2 st. KöpL. Se vidare ”FIDIC och svensk entreprenadrätt” Artikel av jur. dr. Per Samuelsson handelshögskolan i Stockholm.  



Det bör också nämnas att vid entreprenader så är det vanligt att byggnadskreditiv används för att säkerställa entreprenörens/underentreprenörens sakrättsliga skydd till betalning för levererat gods och utförda arbeten. Se Hellner/Ramberg, Speciell Avtalsrätt I – Kontraktsrätt, Uppl., 3:4, 1996, s. 138 f. Det senaste förbigås dock här.

Vad sedan beträffar de s.k. industritillbehören som definieras i 2:3 JB, så gäller ett uppställt ägarförbehåll, både mot köparen och mot tredje man, se 2:5 JB (hänvisar inte till 2:3 JB) och 2:4 1 st. p 2-3 JB.  Adlercreutz uttrycker att om föremål stämmer in på beskrivningen industritillbehör så ”kan en självständig sakrätt hävdas även om de enligt 2:3 JB utgör tillbehör till fastigheten”. Jmf  Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 24.   Ett industritillbehör kan exempelvis vara en maskin som används till produktionsutfallet i rörelsen som bedrivs på fastigheten.  För mera information om de speciella egenskaperna som industritillbehör skall uppvisa så hänvisas till den fastighetsrättsliga litteraturen.

Man bör avslutningsvis konstatera att ägarförbehåll inte är lämpliga som säkerhetsrätter om den överlåtna egendomen kan tänkas bli fastighets- eller byggnadstillbehör. Olika rättsliga tvister kan givetvis uppkomma huruvida det överlåtna föremålet istället bör anses utgöra industritillbehör eller inte men denna diskussion förbigås.

Infoganden i annan lös sak

Av föregående avsnitt kan vi konstatera att om en fastighetsägare infogar ett förvärvat föremål i sin fastighet på så vis att denna blir fastighets- eller byggnadstillbehör förlorar ägarförbehållet sin rättsverkan, se 2:5 JB. 

Det kan ju tyckas orättvist att en säljare skall förlora sitt sakrättsliga skydd bara för att egendomen övergått till att vara ett fastighets- eller byggnadstillbehör om saken ifråga dessutom är enkel att montera bort. I nu nämnda avseende så är det termer som huvudsaklig ekonomisk enhet, väsentliga kostnader och värdeförstöring som utgör grund till den nuvarande ordningen, och om separationsrätt hade fått göras gällande av olika ägarförbehållssäljare i fastigheter så hade detta i princip urholkat hela fastighetspanträtten som etablerad ekonomisk säkerhet. Detta har inte ansetts överensstämma med fastighetsrättens grundvalar.

Det kan givetvis uppstå situationer där en köpare sammanfogat ett flertal olika inköpta saker för att skapa ett nytt föremål, eller att den förvärvade egendomen monteras på en annan lös sak. Några typexempel kan röra montering av hjul på en lastbil eller att köparen använt material för att uppföra en byggnad på annans mark. 

Frågan som uppkommer blir givetvis hur sådana infoganden påverkar ägarförbehållens sakrättsliga giltighet? 

I rättsfallet - som även anknyter till förra avsnittet - NJA 1955 s. 1 rörde saken bättre rätt till en byggnad som uppförts på annans mark med material som säljaren hade säkerställt med ett ägarförbehåll. Köparen av materialet hade försatts i konkurs efter att materialet infogats i byggnaden. Säljaren hävdade samäganderätt eftersom byggnaden enligt hans uppfattning var att anse som lös egendom vilket konkursboet bestred. HovR – som fastställde underinstansens dom anförde att ägarförbehållet hade förfallit ”genom att det levererade godset vid uppförandet av byggnaden kommit att utgöra en väsentlig och oskiljaktig del av denna”. Ägarförbehållet frånkändes alltså sakrättslig verkan. I målet så yrkades i och för sig samäganderätt, men å andra sidan hade specialitetsprincipen satt hinder i vägen för detta eftersom de specifika föremålen efter sammanfogandet inte längre gick att identifiera. 

Av praxis är det vidare fastslaget att ägarförbehåll förlorar sin sakrättsliga verkan mot köparens borgenärer om det förvärvade föremålet infogas i annan lös egendom som i förhållande till det infogade föremålet framstår som huvudsaken.  Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 47.

Ett av de mer uppmärksammade rättsfallen i nyssnämnda hänseende är NJA 1960 s. 9, som rörde separationsrätt till däck som monterats på en lastbil. I stora drag så var de bakomliggande omständigheterna följande. Ett bolag A sålde en lastbil mot ägarförbehåll till åkeriägaren B, som senare köpte två däck mot ägarförbehåll av visst fabrikat och tillverkningsnummer från bolaget C. De förvärvade däcken var avsedda att ersätta två av de äldre däcken och kom att monteras på lastbilen. När B senare ställde in sina betalningar tog A tillbaka lastbilen. Tvist uppstod mellan A och C med yrkande om att A skulle förpliktigas ersätta däcken.

A vitsordade att de kände till C:s ägarförbehåll men bestred talan under påståendet att ”äganderättsförbehållet icke kunde göras gällande, enär däcken genom monteringen å bilen blivit tillhörighet till denna.”

Underinstanserna – HovR och RR - biföll C:s talan med motiveringen att även om däckens montering å lastbilen medför att C:s ägarförbehåll till däcken inte skulle kunnat göras gällande i samband med exekutiva åtgärder mot B, så medförde dock inte monteringen någon ändring i förhållandet mellan C och B. Vidare anfördes att A som grundar sin rätt till däcken på frivillig överlåtelse från B, har ägt kännedom om C:s äganderättsförbehåll till däcken, varför A inte har förvärvat annan rätt till däcken än den B har haft.  Det som följaktligen kan konstateras är att C:s ägarförbehåll inte tillerkändes sakrättslig verkan (jmf splittringsförbudet i 4:6 UB) men att ägarförbehållets obligationsrättsliga verkan - i förening med A:s onda tro om C:s ägarförbehåll – utgjorde skäl att förpliktiga A att utge värdet av däcken till C.  Ett hovrättsråd var skiljaktig och menade att ägarförbehållet även skulle anses vara obligationsrättsligt ogiltigt och därför inte kunde göras gällande mot A eftersom genom monteringen måste däcken anses ha blivit så förenade med lastbilen att C icke kan göra sitt äganderättsförbehåll gällande gentemot bolaget. 



Vid HD:s prövning så ogillades C:s talan med hänvisning till att eftersom däcken måste anses ha blivit beståndsdel av eller tillbehör till lastbilen, kan inte C med stöd av sitt ägarförbehåll hävda någon mot envar gällande rätt till däcken, samt att A ej heller på någon annan grund kan ha ådragit sig ersättningsskyldighet mot C genom att utan hänsyn till ägarförbehållet förfoga över däcken. Vi kan följaktligen konstatera att A:s onda tro inte spelade någon roll i sammanhanget eftersom ägarförbehållet blev ogiltigt i alla hänseenden redan vid sammanfogandet.

 

Rättsverkningar

Inledning

Även om vissa begrepp och rättsverkningar redan diskuterats i denna uppsats så kommer en sammanfattning nu att göras av de rättsverkningar som uppnås genom ett giltigt ägarförbehåll. Sammantaget utgörs dessa av två sidor, varav den ena omfattar det obligationsrättsliga skyddet (mellan parterna), och den andra det sakrättsliga skyddet (mot tredje man). I följande avsnitt kommer även rättsverkningar av hävning respektive återtaganderätten att diskuteras. 

Utöver detta så bör tilläggas, att om en olovlig disposition sker i strid med ett uppställt ägarförbehåll, kan även straffrättsliga bestämmelser komma ifråga, se 10:4 BrB.

Obligationsrättslig verkan

Så här långt i uppsatsen blir det väl ingen revolutionerande nyhet att den primära rättsverkan av ett giltigt ägarförbehåll är att säljaren får rätt att häva sitt köpeavtal, även efter att varan kommit i köparens besittning, se 54 § 4 st. KöpL.

Normalt sett har en säljare inget egentligt intresse av att vilja häva köpeavtalet efter att leverans skett! Om inte köparen betalar kan ju säljaren driva in sin fordran antingen genom att lämna in en stämningsansökan till TR med ett betalningskrav, alternativt ansöka om betalningsföreläggande Se Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande och Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. via kronofogdemyndigheten. Så länge köparen är solvent är det troligtvis inga problem för säljaren att få betalt. I vissa fall kan säljaren dock ha ett berättigat intresse av att vilja häva, trots att köparen kanske är fullt solvent. En tänkbar situation kan t.ex. vara om köparen kommer med obefogade invändningar om fel och på den grunden vägrar betala. I detta avseende kan ett hot om hävning användas som ett effektivt påtryckningsmedel, i vart fall när varan är speciellt anpassad för köparen och inte lätt kan anskaffas på annat håll. Se Ramberg & Herre, Allmän köprätt, uppl. 1:1, 2001, s. 150.  

Om hela köpeskillingen skall betalas i en och samma post efter att leverans har skett så blir inte AvbetL tillämplig på köpet, se 1 § 2 st. AvBetL. Se även Ramberg & Herre, Allmän köprätt, uppl. 1:1, 2001, s. 105. Om köpet skall bedömas vara ett avbetalningsköp så måste betalning erläggas i särskilda poster, varav minst en sedan varan lämnats ut till köparen, samt att avtalet innehåller villkor som ger säljaren möjlighet att återtaga varan om ej köparen uppfyller sin del av avtalet (förbehåll om återtaganderätt). 

Om köpeavtalet faller in under AvbetL, kan säljaren göra gällande sin återtaganderätt om köparen sedan mer än fjorton dagar är i dröjsmål med att erlägga förfallen och ej preskriberad del av kreditfordringen som uppgår till mer än en tiondel av hela kreditfordringen eller, om dröjsmålet avser två eller flera vid olika tidpunkter förfallna poster, till mer än en tjugondel av denna, eller som utgör återstoden av kreditfordringen, se 7 §. Detta gäller även om köparen i något hänseende äventyrar säljarens säkerhet i varan. 

Är villkoren i 7 § uppfyllda kan säljaren dessutom begära direkt handräckning av kronofogdemyndigheten vid ett eventuellt återtagande av den sålda varan. Detta med köpeavtalet som grund, se 11 §. Säljaren slipper alltså att först behöva utverka en exekutionstitel vilket kan vara en tidsödande process. När återtaganderätten aktualiseras enligt AvbetL, skall avräkning göras mellan säljaren och köparen, se 9-10 §§. Det kan också tilläggas att en vara som sålts genom avbetalningsköp inte får utmätas för en fordran på grund av köpet, se 19 §. En avbetalningssäljare kan följaktligen inte få utmätning i det gods han sålt till köparen, utan blir istället hänvisad att begära utmätning i någon annan egendom hos köparen som i sin tur kan vara belastad med någon annans säkerhetsrätt. 

När AvbetL inte är tillämplig, kan säljaren häva köpet på grund av köparens dröjsmål med betalningen, om dröjsmålet utgör ett väsentligt kontraktsbrott, se 54 § 1 st. KöpL. Till skillnad från AvbetL regler om avräkning, så får 64 § 2 st. 1 men. KöpL istället aktualitet som föreskriver att ”i den mån köpet har fullgjorts får vardera parten kräva att motparten lämnar tillbaka vad han har tagit emot.” En hävningsprocess enligt KöpL kan lätt bli föremål för tvist, och ta betydligt längre tid i anspråk, vilket dock förbigås här.

En ytterligare rättsverkan av ett giltigt ägarförbehåll är att det råder ett allmänt förbud för köparen att förfoga över varan, skada densamma eller på annat sätt äventyra säljarens säkerhetsrätt. Om så inträffar är det möjligt att köparen kan bli skadeståndsskyldig vilket kan jämföras med den vårdlikt som gäller för en panthavare. Jmf Bergström/Lennander, Kredit och Säkerhet, 8 uppl., 2001, s. 88 f. Ytterst kan straffrättsliga påföljder göras gällande, om köparen olovligen förfogar över varan utan säljarens samtycke, se 10:4 BrB.



En säljare som väljer att inte ställa upp ett ägarförbehåll får naturligtvis anses hålla sig till motpartens personliga betalningsförmåga. Detta kan i och för sig vara fullt tillräckligt beroende på föreliggande omständigheter i det särskilda fallet. 



Den kanske viktigaste rättsverkan av ett obligationsrättsligt giltigt ägarförbehåll torde nog vara den sakrättsliga aspekten, vars innebörd skall redogöras för i det följande.

Sakrättslig verkan

Vid utmätning eller konkurs kommer ägarförbehållet att ställas på sin spets eftersom ett, eller flera motstående intressen kommer att riktas mot den egendom som gäldenären har i sin besittning. Utmätnings- och konkursborgenärerna är enbart intresserade av att få ut så mycket som möjligt av den insolvente gäldenären, och därför är det av vikt att säljaren kan freda sin säkerställda egendom mot dessa motstående krav.

En mycket viktig rättsverkan av ett giltigt ägarförbehåll är att säljaren åtnjuter separationsrätt för säljarrätten vid utmätning eller konkurs på köparens sida, det s.k. borgenärsskyddet. Se Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering, 4 uppl., 2004, s. 57.  Termen separationsrätt förekommer inte i svensk lagstiftning, utan används inom doktrin och praxis och bygger på den s.k. äganderättsterminologin, som vid utmätning regleras i 4:17 UB, och vid konkurs i 3:3 KL. 

Innan ett utmätningsförfarande överhuvudtaget kan påbörjas av kronofogdemyndigheten så gäller för det första att sökanden måste ha en exekutionstitel, se 4:1 och 3 kap UB.  Innan utmätning därefter kan ske, skall fem förutsättningar dessutom vara uppfyllda. 1) Egendomen skall tillhöra gäldenären, se 4:17 UB. 2) Egendomen skall vara överlåtbar, se 5:5 UB. 3) Egendomen skall ha ett förmögenhetsvärde som gör utmätningen försvarlig, se 4:3 UB. 4) Egendomen får inte tillhöra en ekonomisk enhet som splittras, se 4:6 UB. 5) Egendomen får inte ingå i gäldenärens beneficium, se 5:1-4 UB. Den tredje och femte punkten förbigås i denna framställning. 

Mot bakgrund av att ägarförbehållet har ställning som säkerhetsrätt enligt den svenska rättsordningen så måste en prövning göras av dess sakrättsliga giltighet. Om det efter denna prövning framkommer att separationsrätten inte kan utövas, kan egendomen utmätas och säljas utan rätt för förbehållsinnehavaren. I annat fall skall ägarförbehållet respekteras.

Vid utmätning föreligger dock en presumtion av innebörden att den egendom som gäldenären har i sin besittning anses tillhöra denne, se 4:18 UB. Presumtionen behöver dock inte innebära några större bevissvårigheter för den säljare som ställt upp ett tydligt ägarförbehåll, men intill dess kan presumtionen tänkas bestå. 

För att utmätning vidare skall kunna ske så måste egendomen ifråga vara överlåtbar Jmf Mellqvist, Obeståndsrätten, uppl., 2:2, 2002, s. 32. och inte belagd med överlåtelseförbud, se 5:5 1 st. UB. Frånsett att ägarförbehållet får anses innefatta ett allmänt överlåtelseförbud så gäller inte detta överlåtelseförbud vid utmätning. Egendom som gäldenären förvärvat på kredit under förbehåll om återtaganderätt får utmätas (och tas i förvar se 6:6 UB) utan hinder av att egendomen inte får överlåtas, se 5:5 2 st. UB. Säljaren är dock skyddad genom sitt ägarförbehåll eftersom egendomen inte får säljas av kronofogdemyndigheten om inte ”köpeskillingen förslår till betalning av kreditgivarens fordran”, se 9:10 UB. Vid ett utmätningsförfarande kan även den utmätta egendomen säljas med förbehåll för säljarens rätt – den nya gäldenären övertar tidigare förpliktelser genom s.k. substitution - vilket i och för sig kräver säljarens samtycke, se 9:10 1 st. UB in fine. 

Om den av förbehållet säkerställda egendomen blivit ett fastighets- eller byggnadstillbehör, eller utgör beståndsdel till en annan lös sak, kan inte ägarförbehållet göras gällande, se ovan. Utmätning sker då istället av huvudsaken utan rätt för förbehållssäljaren. 

Vid utmätning är det oftast någon enstaka borgenär som riktar anspråk mot gäldenärens egendom, eftersom den sistnämnde av en eller annan anledning uppvisat betalningsovilja. Vid konkurs är det istället ett helt borgenärskollektiv som vanligtvis skall tillfredsställas. 

Konkursinstitutet syftar främst till att avveckla gäldenärens verksamhet, realisera hans tillgångar och fördela överskottet bland konkursborgenärerna enligt en viss prioritetsordning som styrs av FRL och KL. Det bör anmärkas att ägarförbehållen inte ger säkerhetsrättsinnehavaren en förmånsrätt enligt FRL, utan separationsrätt. Vid en konkurs så förutsätter förmånsrättsordningen att separationsrätten först iakttas, varför en konkursförvaltares första uppgift blir att ”klara ut om det finns någon som har separationsrätt till egendom som finns hos gäldenären”. Se Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 395 f. 

Konkursförvaltaren är följaktligen skyldig att beakta sakrättsliga regler och påträffas sådan egendom där ett giltigt ägarförbehåll föreligger, skall denna egendom separeras och inte ingå i gäldenärens exekutionsunderlag. Det är endast gäldenärens tillhöriga egendom som får ingå i konkursboet, se 3:1 KL.  

Men vad menas egentligen med separationsrätt? För att ta ett exempel från doktrinen så anför exempelvis Millqvist att separationsrätt utgörs av sådana krav där borgenären menar sig ha en rätt att undanta viss egendom från konkursen, på grund av att borgenären har en sakrättsligt skyddad rätt till denna egendom som går före övriga borgenärers krav. Vidare menar Millqvist att det inte är fråga om att göra en fordran i pengar gällande och få den beaktad i konkursen, utan om att kräva att återfå eller få ut viss egendom från konkursboet. Jmf Millqvist, Sakrättens grunder, uppl. 3:1, s. 45. Separationsrätt utgör följaktligen ett anspråk på att få ut saken med äganderätt från ett konkursbo. 

En relevant fråga blir även hur en borgenär kan göra sitt separationsrättskrav gällande mot konkursboet för att erhålla betalning? Kan anspråket endast avse att få ut egendomen med äganderätt, dvs. ett återtagande?  



För det första är konkursförvaltaren inte skyldig att fullgöra konkursgäldenärens förpliktelser enligt ett köpeavtal, men detta betyder inte att konkursboet saknar rätt att inträda i avtalet genom att överta konkursgäldenärens rättigheter och förpliktelser, se 63 § 1 st. KöpL. Det nu anförda kan givetvis ge säljaren en möjlighet att erhålla betalning från konkursboet för en resterande fordran som ägarförbehållet säkerställer, men om inte konkursboet önskar inträda skall separationsrätten respekteras. 



Man kan också ställa sig frågan hur pass vanligt det är att förlikningar sker i konkurs med innebörden att borgenären lämnar eftergift med sina fordringar då ett återtagande är uteslutet pga. både praktiska och ekonomiska skäl? 



Separationsrätt är givetvis att föredra för den säljare som levererat egendom mot ägarförbehåll som vid tidpunkten för separationsrättskravet ännu inte fått betalt. Men är det lika intressant att framställa ett anspråk på separationsrätt för en säljare som levererat en större specialanpassad svårsåld maskin, som köparen kanske använt i sin hyrda lokal under längre tid som dessutom är avbetalad till 80 procent? 



Det går inte att tvinga konkursförvaltaren att sälja egendomen och förvaltaren kan inte heller ta andra medel i anspråk från konkursboet för att ersätta säljaren eftersom konkursförvaltaren då gör sig skyldig till en otillåten omfördelning av konkursboets allmänna medel. En uppgörelse kan givetvis träffas om att förvaltaren realiserar egendomen och att influtna likvider betalas till säljaren gentemot att denne förklarar sig avstå från äganderätten. Jmf Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Uppl. 6:II, 2000, s. 395.





Därmed har denna uppsats nästan kommit till sitt slut och i följande avsnitt kommer några avslutande och sammanfattande kommentarer att lämnas. 

Slutord

Att genomgående belysa ägarförbehållet i alla typer av situationer skulle innebära ett alltför stort ämne för ett examensarbete. Frågor som har bäring internationella konkurser, komparativa jämförelser, ICC:s olika standardavtal samt internationella handelsrättsliga sedvanor har därför inte kunnat beskrivas i detta arbete.



Som nämnts under inledningen av denna uppsats har utgångspunkten bestått i att utreda vilka förutsättningar som bör föreligga för att ägarförbehållet skall anses vara sakrättsligt giltigt enligt den svenska rättsordningen, samt vilka omständigheter som kan leda till ägarförbehållets ogiltighet inom ramen för uppsatsens avgränsning. I anslutning till detta har det även redogjorts för vilka rättsverkningar som uppnås vid användandet av ett ägarförbehåll, när överlåtelse sker av lös egendom mot betalning i efterskott, samt vid avtalat kreditköp. Huvudsaklig inriktning har varit säljarens skydd mot köparens borgenärer vid dennes insolvens eller konkurs, det s.k. borgenärsskyddet.



Hela affärslivet bygger på att avtal kan ingås fritt och att avtalsprestationerna uppfylls i enlighet med vad som är avtalat. Låt vara att det kan inträffa omständigheter som helt eller tillfälligtvis kan hindra en part från att uppfylla sina avtalsförpliktelser (force majeure) men redan avtalet i sig självt utgör många gånger ett bra påtryckningsmedel mot köparen för att se till att denne betalar och gör rätt för sig enligt principen pacta sunt servanda (avtal skall hållas). Affärslivet är givetvis förenat med olika typer av risktaganden. Om en säljare helt önskar eliminera en kreditrisk, står det honom givetvis fritt att inte leverera några varor alls om inte köparen betalar kontant vid leverans. Det vanligaste är dock att betalning sker i förskott eller i efterskott. 



När varor levereras mot betalning i efterskott kan en säljare använda sig av ett ägarförbehåll för att erhålla en säkerhet i det överlåtna godset. Ur ett köprättsligt perspektiv får säljaren då en rätt att häva köpeavtalet och återta den överlåtna egendomen om inte köparen betalar köpeskillingen eller amorterar enligt en överenskommen avbetalningsplan. Ett ägarförbehåll innebär vidare att köparen inte får förfoga över varan innan betalning har skett, se 10:4 BrB. Detta kan möjligen ha en avskräckande effekt på köparen samtidigt som det upprätthåller ägarförbehållets status som säkerhetsrätt. Fördelarna med att använda ett ägarförbehåll vid försäljning av varor på kredit är att det är enkelt, billigt och bekvämt. Detta eftersom det endast krävs en bestämmelse i parternas köpeavtal med innebörden att säljaren förbehåller sig rätten att återta det överlåtna godset intill dess att full betalning erlagts. Till skillnad från panträtt så krävs inga större uppoffringar av någondera av part vilket historiskt sett varit omdebatterat i den juridiska doktrinen, se 2 kap.



Ägarförbehållet kommer att ställas på sin spets när en köpare blir insolvent eller försätts i konkurs. Vid dessa situationer kommer en sakrättslig prövning att göras av ägarförbehållets sakrättsliga giltighet. Denna prövning kommer dels att innefatta om ägarförbehållet från början har uppnått sakrättsligt skydd eller inte, och dels om detta skydd fortfarande gäller på dagen för prövningen. 



Sakrätten är tvingande rätt och avtalsparterna har inga möjligheter att själva bestämma vad som skall gälla i förhållande till tredje man. Den fråga som sakrätten besvarar är vem som har bäst rätt, inget annat. Mot den bakgrunden så kan sakrätten slå hårt mot exempelvis den säljare som tror att man kan avtala om ett ägarförbehåll dagen före köparens konkursutbrott i syfte att skydda den egendom som köparen har i sin besittning, men som säljaren ännu inte fått betalt för. I denna uppsats har förutsättningarna för ägarförbehållets giltighet beskrivits under 3 kap. och dess begränsningar under 4 kap.



Sakrätten är en komplicerad disciplin som i stora delar bygger på gammal lagstiftning och principer, rättspraxis och uttalanden från förnäm doktrin. För en lekman kan sakrättens olika begrepp nästintill vara omöjliga att förstå och än värre blir det när den enskilde skall försöka ta ställning till om ägarförbehållet verkligen kan användas i det särskilda fallet. I och för sig kan säljaren bara ”kasta” in ett ägarförbehåll i sina köpeavtal och hoppas på det bästa, men enligt min mening torde ägarförbehållet som rättsinstitut även införlivas i lagstiftningen så att förutsägbarhet, tydlighet och klara gränser mot andra sakrätter definieras. Varför skall ett ägarförbehåll anses vara ogiltigt bara för att en lös sak blir byggnads- eller fastighetstillbehör när den infogade saken kan ha ett nästan lika stort värde som fastigheten? 



Jag har förstått att det gjorts flera försök att få till stånd reglerande lagstiftning vad beträffar ägarförbehållen, men utan resultat. Jag uppfattar saken som att sakrätten och framförallt ägarförbehållen utgör någon form av helig mark, där det inte skall förekomma enhetlig lagstiftning.



Det är min bestämda uppfattning att lagstiftning kan göras på grundval av den stabila rättstillämpningen som - i över mer än ett sekel - reglerat dessa typer av klausuler i den svenska rättsordningen.
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