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Summary

The vast majority of businessmen and manufacturers are not seldom in need 
of  credits  when  starting  up  a  new  business,  or  when  making  larger 
investments. The creditor, usually a bank, commonly requires securities for 
debts. A problem occurs when a debtor needs to have access to all his assets 
in the ongoing business. He is therefore  not able to transfer the assets that 
constitute the security. A solution to this problem is giving the creditor a 
security in a charge, either floating or fixed. This essay is aiming on making 
a comparison of the solutions offered in Sweden, England and Germany. 
Focus is partly on the problems connected to the question of recognition and 
enforcement of foreign securities.

The Swedish equivalent to the English floating charge is named  företags-
hypotek. The företagshypotek was invented to deal with the problems caused 
by  the,  in  Sweden very  strict,  principle  of  transfer.  The  företagshypotek  
covers almost all goods and chattels present within Sweden, but excludes 
immoveable property. Consequently the businessman can take away assets 
otherwise included in the företagshypotek just by moving the assets outside 
Sweden.  The  main  difference  between  a  företagshypotek  and  a  floating 
charge  is  that  the  later  gives  the  creditor  a  proprietary  right  and  that  a 
floating  charge  does  not  have  any  geographical  limits  as  do  the 
företagshypotek. The German law differs in the sense that it does not allow 
securities  without  transfer  of  the  asset  to  the  creditor.  The  German  law, 
however,  allows  constitutum  possessorium.  The  German  solution  is 
therefore   to make security transfers to the creditors giving it  mainly the 
same effect as a charge. 

The three countries in focus for this study offer three different solutions. In 
the absence of an uniform regulation, the  conflicts of law rules within the 
European Union have become of high importance. Here the principle of lex  
rei sitae is the principal rule.

Last but not least, the ongoing project of harmonising the proprietary laws 
of the member states will be discussed. A study group are at the moment 
working  on  a  draft  for  a  common  frame  of  reference.  The  project  of 
harmonising the rules within this field has been lacking success so far. 

To  sum  up,  the  cross-border  law  of  property  has  encountered  many 
challenges. The disparateness  elucidates a need for reform. Either of the 
national laws and the conflicts of law rules, or otherwise a progress for the 
project of harmonisation.



Sammanfattning

Flertalet näringsidkare är i behov av krediter när verksamheten skall startas 
upp eller större investeringar skall göras. Borgenären kräver här inte sällan 
en säkerhet för sin fordran. Huvudregeln är att handpanträtter skall traderas 
till  borgenären.  Ett  problem  uppstår  således  i  de  fall  då  näringsidkaren 
behöver nyttja alla sina tillgångar i den löpande verksamheten. Av denna 
anledning finns det ett behov av hypotekariska säkerheter i såväl fast som 
lös egendom. Denna uppsats tar sin utgångspunkt i de lösningar som erbjuds 
i Sverige, England och Tyskland. Fokus ligger på de problem som uppstår i 
dagens gränsöverskridande handel,  där en säkerhetsrätt  upplåten i en stat 
inte per automatik kan förutsättas vara giltig i en angränsande stat.

I  Sverige  har  vi  en  säkerhet  i  lös  egendom  som  går  under  namnet 
företagshypotek. Denna säkerhetsrätt har i första hand utformats som ett sätt 
att  komma  runt  den  starkt  förankrade  traditionsprincipen.  Hypoteks- 
underlaget avser, med vissa undantag, hela verksamheten förutsatt att den 
bedrivs här i landet. Företagshypotekets geografiska begränsning innebär att 
en  svensk  näringsidkare  med  gränsöverskridande  verksamhet  enkelt  kan 
minska hypoteksunderlaget genom att flytta en värdefull maskin till en av 
samma företag ägd fabrik i ett annat land. I England kan en näringsidkare 
upplåta  en  floating  charge vilket  i  stort  motsvarar  det  svenska  företags- 
hypoteket. Skillnaden är att borgenären får en sakrättsligt skyddad rätt, samt 
att  egendom  i  utlandet  omfattas.  Det  tyska  systemet  skiljer  sig  i  det 
avseendet att hypotekariska säkerhetsrätter i lös egendom ej är tillåtna. Här 
tillämpas  istället  ett  system med säkerhetsöverlåtelser.  Skillnaden mellan 
detta system och den hypotekariska säkerhetsrätten är främst teoretisk då de 
praktiska konsekvenserna blir desamma.

Det är tydligt att de tre länderna i fokus för den här uppsatsen erbjuder tre 
olika lösningar. I avsaknad av en enhetlig reglering får den internationella 
privaträtten stor betydelse. Här är principen om lex rei sitae central. Denna 
princip medför att en säkerhetsrätt kan betraktas som ogiltig om den önskas 
realiseras i en annan stat än där den är upplåten.

Slutligen behandlas det sedan många år pågående projektet att harmonisera 
sakrätten  inom  EU.  En  arbetsgrupp  arbetar  med  ett  utkast  till  en  sådan 
modellag, men detta projekt har hittills bedrivits utan större framgång.

Den gränsöverskridande sakrätten är således ett ytterst snårigt, men viktigt, 
rättsområde.  Olikheterna  gör  att  behov  finns  av  att  antingen  reformera 
gällande  nationell  och  internationell  privaträtt,  eller  nå  framgång  i 
harmoniseringsprojektet. Någon lösning finns dock inte idag.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund

Flertalet näringsidkare som har för avsikt att göra kostsamma investeringar 
är idag i behov av utomstående kapitaltillskott i form av krediter eller dylikt. 
Dessa  tillhandahålles  vanligen av  banker  och  andra  låneinstitut.  I  utbyte 
kräver  kreditgivaren  i  regel  någon  form  av  säkerhet.  Hypotekariska 
säkerhetsrätter  i  lös  egendom  fyller  en  sådan  funktion,  utan  att  hindra 
näringsidkaren från att nyttja sina tillgångar i verksamheten. Benämningen, 
funktionen, samt graden av säkerhet varierar dock runt om i Europa. En utav 
anledningarna  till  dessa  olikheter  är  de  stora  skillnader  som  råder  på 
sakrättens  område  inom  Europa.  I  Sverige  har  vi  företagshypoteket,  en 
säkerhet  som  finner  sin  motsvarighet  i  en  engelsk  floating  charge.  I 
Tyskland finns däremot inte någon hypotekarisk säkerhetsrätt  varför man 
istället  använder  sig  av  Sicherungseigentum,  det  vill  säga 
säkerhetsöverlåtelser.

En säkerhetsrätts giltighet i upplåtelsestaten medför inte med nödvändighet 
giltighet i grannstaten. Dessa olikheter har lagt grunden för ett behov av en 
väl fungerande internationell privaträtt och även en harmonisering av detta 
rättsområde inom EU. Som en del i projektet att harmonisera civilrätten i 
stort har man under en längre tid försökt harmonisera sakrätten, dock utan 
större framgång.

1.2 Syfte 

Detta examensarbete har tre  syften.  I första hand är avsikten att göra en 
komparativ studie av institutet företagshypotek och dess engelska respektive 
tyska motsvarigheter. Jag har här valt att med avstamp i traditionsprincipen 
studera  bakgrunden  till  de  olika  säkerhetsrätternas  framväxt,  samt  de 
lösningar som idag erbjuds i svensk, engelsk och tysk rätt. Tanken har varit 
att  studera  de  sakrättsliga  grundförutsättningarna  för  äganderättens 
övergång,  den  egendom som omfattas  av  respektive  säkerhetsrätt,  vilken 
förmånsrätt  borgenären erhåller,  samt  tillvägagångssätt  för upplåtelse och 
ianspråktagande av säkerhetsrätten ifråga. 

I avsaknad av en enhetlig lagstiftning inom EU, en union  med en ständigt 
växande gränsöverskridande handel, får den internationella privaträtten en 
central roll. Jag har därför som andra syfte för avsikt att redogöra för hur 
den  internationella  privaträtten  handskas  med  de  problem  en  heterogen 
sakrätt skapar idag.



Med utgångspunkt i det som framkommit av den komparativa studien har 
jag som ett tredje syfte att belysa orsakerna till de problem som är knutna 
till projektet att harmonisera detta rättsområde. 

Målsättningen  är  att  avslutningsvis  kunna  göra  några  egna  anknytande 
reflektioner. Först kommer jag framföra mina tankar kopplade till den roll 
traditionsprincipen  har  haft  och fortfarande  har  för  det  svenska företags- 
hypotekets utveckling. De tre länderna i fokus för denna uppsats har alla löst 
frågan med en hypotekarisk säkerhetsrätt i lös egendom på vitt skilda sätt. 
Jag kommer därför vidare att framföra mina tankar kring vilka fördelar och 
nackdelar dessa olika lösningar har. Därefter kommer jag, mot bakgrund av 
viljan att främja den fria rörligheten inom unionen, reflektera över om IP-
rätt eller harmonisering är rätt väg att gå. Som ett sista avsnitt i min uppsats 
har jag för avsikt att återknyta till företagshypoteket som likväl är kärnan i 
detta  arbete.  Vilka  förändringar  har  vi  att  vänta  i  svensk  rätt  om 
harmoniseringsprojektet når framgång?

1.3 Avgränsningar

Det  finns  inom  EU  givetvis  länder  som  erbjuder  andra  typer  av 
säkerhetsrätter  vilka  bidrar  till  att  försvåra  en  harmonisering.  Av 
utrymmesmässiga skäl har jag dock valt att begränsa min studie till de tre 
valda  länderna.  Fördelen  med  att  jämföra  just  Sverige,  England  och 
Tyskland har varit att jag givits möjligheten att belysa skillnaderna mellan 
common law och civil law, samt att studera ett alternativt sätt att möjliggöra 
en säkerhetsupplåtelse i ett land som ej accepterar upplåtande av säkerhet 
utan  tradition.  För  att  begränsa  uppsatsen  omfattning  kommer  jag  ej 
behandla utformningen av en common law of reference i detalj.

Denna uppsats begränsade omfattning är den främsta anledningen till att jag 
har  valt  att  endast  behandla  företagshypoteket  och  inte  fler  typer  av 
säkerhetsrätter, eller sakrätten i stort. Jag anser dock att den hypotekariska 
säkerhetsrätten i lös egendom på ett tydligt sätt belyser de skillnader som 
finns inom den Europeiska Unionen, vilka utgör ett hinder för en lyckad 
harmonisering.

1.4 Metod och material

Detta  examensarbete  är  skrivet  med  utgångspunkt  i  den  klassiskt 
rättsdogmatiska metoden. Enligt denna metod skall lagstiftning, förarbeten, 
praxis och doktrin rangordnas, studeras och värderas i nyss nämnd ordning. 
Syftet  är  härmed  att  fastställa  gällande  rätt  och  förhållningssätt.  Med 



anledning av uppsatsens komparativa karaktär och internationella prägel så 
härstammar en relativt stor del av doktrin och praxis från England. 

Då 2008 års lag om företagshypotek i väsentlig del överensstämmer med 
1984 års lag har sakkunniga yttrat att äldre praxis och doktrin till stor del 
skall kunna tillmätas relevans än idag. Av denna anledning har även äldre 
litteratur använts i den del som redogör för företagshypotekets utformning. 

Till följd av att harmoniseringen varit ett mycket omdebatterat projekt så har 
det skrivits en hel del vetenskapliga artiklar på området. Dessa ger dock till 
viss  del  uttryck  för  författares  personliga  åsikter.  I  den  mån  jag  givits 
intrycket att författaren proklamerar en viss ståndpunkt framför att redogöra 
för gällande rätt, har jag försökt uppmärksamma detta i texten.

Uppsatsens  avslutande  delar  syftar  till  att  sammanfatta  de  inledande 
avsnitten,  konstatera  sakkunnigas  syn  på  rättsläget,  samt  dra  vissa 
personliga slutsatser från den inledande redogörelsen.



2 Historisk ansats-
traditionsprincipen

2.1 Traditionsbegreppets historia från 
romartiden till år 1900

I rättshistoriska studier har man kunnat se hur traditionsprincipens rötter kan 
spåras redan i den romerska rätten. Efter den kris som det romerska väldet 
genomgick  under  200-talet  kom  Diocletianus  att  överta  makten.  Under 
honom genomfördes en genomgripande konsolidering och centralisering av 
rättssystemet. Här fastlades bland annat en traditionsmaxim. Enligt denna 
maxim krävde överlåtelse av lös egendom i sin mest grundläggande form en 
fysisk  förflyttning  av  det  ting  som  transaktionen  avsåg.  Den 
publicitetsskapande effekten var såväl då som idag sannolikt en utav de mer 
drivande krafterna bakom traditionsprincipen. Romarna såg dock värdet av 
att åtminstone i viss mån tillgodose köparens intresse av att köpet skulle bli 
bindande  på  ett  så  tidigt  stadium  som  möjligt.  Detta  inte  minst  i  de 
situationer där köparen betalat i förskott eller hade för avsikt att sälja saken 
vidare. För köparen var traditionsprincipen ofördelaktig och med avsikt att 
värna omsättningsintresset  instiftades därför  traditionssurrogatet.  Då detta 
surrogat kom att få en relativt  stor betydelse har vissa forskare ifrågasatt 
traditionsprincipens  verkliga  betydelse  i  den  romerska  rätten.  Detta  inte 
minst  i  de  regioner  där  den  efterklassiska  italienska  vandalrätten  
omvandlade  traditionsprincipen  till  att  i  praktiken  endast  utgöra  en 
avtalsprincip.1 

Den  tankekonstruktion  som  befästes  i  Diocletianus  traditionsmaxim  har 
återkommit  i  ett  flertal  rättsordningar  i  Europa  och  resten  av  världen 
Grunden för att legitimera denna princip har däremot varierat något mellan 
dels  det  historiska  kontinuitetskravet,  dels  önskan  om  en  publicitets- 
skapande effekt samt ett exekutionsrättsligt skydd mot överlåtarborgenärer. 
Den sistnämnda grunden har haft stor betydelse i den svenska och engelska 
rättsutvecklingen.2

Traditionsprincipen och avtalsprincipen har till viss del utvecklats parallellt 
där  den  senare  utgjort  ett  komplement  till  den  förstnämnda.  Ett  sådant 
synsätt hade glossatorerna under 1000- och 1100-talet då man utvecklade 
constitutum possessorium. Samma tankar återfinns hos konciliatorerna som 
avvek  från  tanken  att  traditionen  tvunget  skulle  ske  genom  fysisk  för- 

1 Göransson, Ulf, Traditionsprincipen, Iustus förlag , Stockholm, 1985, s. 39-43.
2 Ibid.



flyttning av tinget. Konciliatorerna myntade därför termen  traditio ficta. I 
samband  med  att  distanshandelns  framväxt ökade  behovet  av  vad 
humanisterna  kom  att  kalla  en  symbolisk  tradition  där  den  klassiska 
traditionen nu kunde ersättas av att nycklar eller ett kontrakt överlämnades.3 

Denna traditionslärans dubbeltydighet kom att leva kvar i olika skepnader. 
Även  om  normalfallet  var  att  köparen  skulle  ta  godset  i  sin  fysiska 
besittning så fanns det otaliga undantagsfall  där en fingerad tradition var 
fullt  tillräcklig.  I  kölvattnet  av  dessa  tankegångar  lanserade  Grotius 
avtalsprincipen som kom att  få  ett  allt  starkare  fäste  från 1700-talet  och 
framåt, även om den inte klart stadfästes förrän i 1804 års Code civil.4

Den tysk-romerska ius commune kom att ha ett starkt inflytande över rätten 
i  stora delar  av Europa.  I  Tyskland i  sig,  ett  land starkt  färgat  av natur-
rättsliga ideal, kom traditionsprincipen att lagfästas för första gången i 1756 
års  bayerska  civilkodex.  Vid  tillkomsten  av  BGB  hade  dock  traditions-
principen till  viss  del  fått  stå tillbaka för tanken att  avtalet  skulle  kunna 
ersätta traditionen. Detta är grunden till abstraktionsteorin som tillämpas i 
tysk civilrätt vilket innebär att den sakrättsliga övergången helt skiljs från 
den köprättsliga.5

Den svenska utvecklingen följer den germanska rätten fram till början av 
1900-talet.  Traditionsprincipen  såväl  som avtalsprincipen  landar  i  svensk 
begreppsjurisprudens  ungefär  samtidigt  under  1600-talet.  Avtalsprincipen 
var stark vid tillkomsten av 1734 års lag och kommer att utmanas först i 
samband med löseöreköpsförordningens tillkomst  1835 där  tradition eller 
registrering krävdes, och ett avtal inte längre var tillräckligt, för sakrättsligt 
skydd.6 

Inom  common  law skedde  utvecklingen  av  avtalsprincipen  självständigt 
redan under  medeltiden.  I  England kom köparens  skydd vid äganderätts-
övergång  att  försvagas  alltmer  till  förmån  för  borgenärsskyddet  genom 
konkursrättens  reputed ownership.7 I  USA skedde samma för   konkurs-
borgenärerna  gynnsamma  utveckling  om  än  med  något  mjukare  krav  i 
Uniform  commercial  Code och  dess  fokus  på  registrering  av  alla  slags 
säkerhetsrätter.8 

3 Göransson, not 1s. 43-45.
4 Ibid s. 46f.
5 Ibid s. 50.
6 Ibid s. 48f.
7 Reputes ownership innebär att all egendom som finns i gäldenärens besittning ingår i 
konkursboet.
8 Göransson, not 1, s. 49.



3 Den svenska 
traditionsprincipen idag

3.1 Allmänt om traditionsprincipen idag

I  svensk  doktrin  har  det  tidigare  rått  enighet  om  behovet  av  en 
traditionsprincip, men på senare år har ett antal sakkunniga börjat anta en 
mer  tvekande  inställning  till  principens  nödvändighet.  Vid  en  snabb 
uppräkning av olika typer av publicitetsverkan så ser vi att tradition medför; 
synbarhet för tredje man, manifestation, prioritetsavgörande, tidsbefästande 
samt hinder mot sken  och dubbelförfogande.9 Millqvist påpekar dock i en 
artikel  att  risken för  konstruerade överlåtelser  ej  bör  överdrivas.  HD har 
även yttrat att syftet ej skall påverka den sakrättsliga bedömningen. Om det 
funnits ett undandragande syfte skall det däremot kunna bli underlag för en 
ogiltighetsprövning enligt §4 LKL eller 4:5 KL. En alltför strikt tillämpning 
av  traditionsprincipen  och  lösöreköpsreglernas  krav  på  registrering  kan 
enligt  HD leda till  att  alltför  stora  hinder  mot  kommersiellt  skyddsvärda 
transaktioner mellan exempelvis närstående. Traditionskravet idag har i allt 
större  utsträckning kommit  att  vara  fokuserat  på rådighetsavskärande där 
publicitetskravet har fått träda tillbaka.10 

3.2 Sannäs räkor - NJA 2008 s. 684

Målet gällde ett leasingavtal mellan Havmannen AS och Elcon Finans AS. 
Havmannen önskade leasa en packlinje  för  räkor  (nedan leasingobjektet) 
vilken Elcon skulle förvärva av Havmannens moderbolag Sannäs Räkor AB. 
Det konstaterades kort efter att leasingobjektet  levererats att det förelåg fel i 
varan samt att Havmannens maskinhall ej var anpassad för maskinen ifråga. 
Havmannen  erbjöds  att  tillfälligt  returnera  leasingobjektet  till  Sannäs. 
Sannäs  skulle  utföra  vederbörlig  intrimning  och  samtidigt  förvara 
leasingobjektet medan Havmannen färdigställde sin maskinhall. Sannäs gick 
dock i  konkurs  på  egen begäran  innan de  hann återbära  leasingobjektet. 
Frågan som uppstod var huruvida Elcon hade gjort ett sakrättsligt skyddat 
förvärv  då  leasingobjektet  vid  konkursutbrottet  befann  sig  i  säljarens 
besittning.11

9 Göransson, not 1, s. 383.
10 NJA 2007 s. 652; Millqvist, Göran, Traditioner är till för att brytas - Så även 
traditionsprincipen, 2008, Festskrift till Lars Heuman, Jure Förlag, Stockholm,  s. 358, 364.
11 NJA 2008 s. 684, s.684f.



Elcon yrkade på ersättning om 1.450.000 NOK från konkursboet. Frågan att 
avgöra för rätten var huruvida Sannäs rådighet avskurits i tillräcklig mån för 
att Elcon skulle kunna anses ha gjort ett sakrättsligt skyddat förvärv. HD 
hänvisade först till NJA 1998 s. 379 där det hade fastslagits att kravet på 
tradition mer konkret  avsåg  ett  rådighetsavskärande.  Att  varan  levererats 
direkt från säljare till leasetagare utgjorde inte något hinder mot möjligheten 
att  erhålla  sakrättsligt  skydd.  Sale-and-lease-back-situationer  skulle  dock 
undantas då rådigheten ej ansågs avskuren där.12

HD kom i sitt domslut fram till att rådigheten var avskuren då Havmannen 
endast hade leasingobjektet i sin besittning för Elcons räkning. Havmannen 
var ansvarig för objektet i förhållande till Elcon och fick ej ta hänsyn till 
Sannäs  intressen.  Sannäs  Räkor  AB ansågs  ha  avskurits  från rådigheten, 
Elcon  hade  gjort  ett  sakrättsligt  skyddat  förvärv  och  var  berättigad  till 
ersättning ur konkursboet.13

3.3 Slutsatser som kan dras av 2008 års 
fall

Justitieråd Håstad valde att  göra ett  tillägg till  domskälen i  NJA 2008 s. 
684.14 Då ingen utav de övriga justitieråden kom med några invändningar så 
kan detta  tillägg anses spegla  traditionsprincipens ställning avseende köp 
idag.

Håstad började med att hänvisa till 1997 års fall rörande flytdockan.15 Här 
hade HD i sina domskäl sagt att det är omöjligt att frångå traditionskravet 
utan stöd i lag, då traditionsprincipen är en så starkt etablerad grundbult i 
svensk  rätt.  Håstad  belyste  dock  att  tradition  när  så  anses  lämpligt  kan 
ersättas med registrering varför syftet med  traditionskravet i svensk rätt  i 
första hand är publicitet. I NJA II 1936 s. 112 konstateras det att det främsta 
syftet  med  traditionen  är  rådighetsavskärande.  Tidigare  har  dessa  två 
effekter  ansetts  väga  ungefär  lika  tungt,  men  väljer  vi  att  se  till 
rättsutvecklingen under de senaste åren så synes rådighetsavskärande i allt 
större utsträckning vara det enskilt viktigaste kravet för sakrättsligt skydd.16 

Mellqvist  har kommenterat  Håstads  tillägg,  samt domen som sådan.  Han 
betonar att en måttstock för huruvida tillräckligt rådighetsavskärande skall 
anses ha kommit  till  stånd synes vara om skulle  straffrättsligt  respektive 

12 NJA 2008 s. 684, s.689.
13 NJA 2008 s. 684, s.690.
14 Justitieråd Håstads tillägg får dock i första hand anses avse traditionsprincipens roll vid 
köp och ej säkerhetsupplåtelser. Dock anser jag att Håstads åsikter i viss mån kan tänkas 
återspegla traditionsprincipens avtagande betydelse vid säkerhetsupplåtelser.   
15 NJA 1997 s.660.
16 NJA 2008 s. 684, s.692ff.



skadeståndsrättsligt ansvar teoretiskt sett skulle kunna utgå. Mellqvist pekar 
dock på problemet om fallet rör en ensam näringsidkare eller situationer där 
ett avtal om fritt förfogande ingås mellan parterna varför förskingring enligt 
10:1  BrB  ej  skulle  föreligga  på  grund  av  samtycke  enligt  24:7  BrB. 
Mellqvist  menar  att  NJA 2008  s.684  möjligen  skapat  mer  osäkerhet  än 
klarhet.17

Håstad yttrade vidare i sitt tillägg en kritik mot traditionsprincipen och dess 
nytta  idag.  Ett  tillägg  såsom  det  Håstad  gör  har  visserligen  inte  någon 
prejudicerande verkan men säger dock något om rättsutvecklingen. Det ger 
en föraning om hur HD kan förmodas tänka i framtida avgöranden och kan 
även ses som en uppmaning till lagändring. Traditionen utgör varken något 
skydd  mot  tvesala  för  köpare  eller  mot  skenöverlåtelser  för  borgenärer. 
Detta då det finns enkla vägar för att kringgå traditionskraven. Ett exempel 
är registrering enligt lösöreköpslagen. Att få bukt med antedateringar synes 
enligt Håstad vara den enda riktigt starka fördelen med ett  traditionskrav 
idag.  Vidare  hävdar  Håstad  att  traditionsprincipen  inte  bör  ges  för  stor 
betydelse i svensk rätt idag. Aktörer på marknaden litar sannolikt ej blint på 
besittning  vid  bedömning  av  exekutionsunderlag,  då  såväl  leasekontrakt 
som panträtter kan tänkas belasta egendom. Traditionsprincipen gör enligt 
Håstad möjligen rent av mer skada än nytta idag då den slår hårt mot lojala 
aktörer  vilka  ingått  avtal  utan  att  tradition  hunnit  ske.18 Avslutningsvis 
påpekar han att det för Sverige ensamt så hårda kravet på tradition borde 
avskaffas, inte genom praxis utan genom en lagändring. Att hålla fast vid 
kravet  hindrar  ett  smidigt  transaktionsflöde  och  gör  Sverige  som 
handelsnation mindre attraktivt än övriga europeiska länder .19 

17 Millqvist, Göran, Traditionsprincipen på tillbakagång, JT 2008/09 s. 115-120. s116f.
18 Mellqvist. not. 27 s. 116ff.
19 NJA 2008 s.684, s. 695ff.



4 Det svenska 
företagshypoteket

4.1 Historisk ansats – företagshypoteket

4.1.1 Den hypotekariska säkerhetsrättens tidiga 
historiska utveckling

Företagshypoteket,  som är i  fokus för denna uppsats  är  inte annat än en 
variant  av  den  hypotekariska  säkerhetsrätten.  Den  hypotekariska 
säkerhetsrätten  har  sin  grund  i  utvecklingen  av  det  uttunnade 
traditionskravet och rättsinstitutet constitutum possessorium som egentligen 
avser förvärv där godset kvarblir i säljarens vård.20 Detta var främst relevant 
som  ett  första  steg  vid  köp  av  generiskt  bestämd  egendom  innan 
individualisering  kom  till  stånd.  Institutet  constitutum  possessorium 
behandlas inom rättsvetenskapen av Celsus så tidigt  som under 100-talet. 
Celsus  talar  om  överlåtaren  som  besittnings-medhjälpare.  Denna 
besittningsförändring  är  en  ensidig  rättshandling  från  överlåtarens  sida, 
vilket får handlingen att framstå som detsamma som vad vi idag skulle kalla 
en säkerhetsöverlåtelse.21 

Glossatorerna  anses  dock  vara  de  som  lade  grunden  för  det  abstrakta 
besittningskonstitutet.  En formlös förklaring om att överlåtaren framöver 
innehade  viss  egendom för  annans  räkning  ansågs  tillräckligt  för  att  en 
överlåtelse skulle komma till  stånd. Konciliatorerna tog det dock ett steg 
längre vid sitt  grundande av institutet  constitutum omnium bonorum.  Vad 
som här avsågs var ett avtal där överlåtarens totala egendom, inklusive den 
framtida,  gjordes  till  en  del  utav  besittningskonstitutet.  Denna  form  av 
constitutum possessorium användes flitigt under högmedeltiden som kredit-
säkerhet,  vilket  gjorde  att  sakrättsliga  konflikter  mellan  säkerhets-
förvärvaren och överlåtarens övriga borgenärer samt tvesala och borgenärs-
bedrägerier blev allt vanligare. Detta lade grund för krav på registrering i 
vissa länder, däribland Italien.22 

Nästa  reaktion  mot  det  generösa,  men  något  problematiska,  abstrakta 
besittningskonstitutet  statuerades  i  franska  Code  Civil då  handpanträtter 
kom att bli de enda tillåtna säkerhetsrätterna. Detta kan förvåna något då 
fransk rätt utgår från tanken om en unitär äganderättsövergång där avtalet 

20 Där dagens system med sale-and-lease kan utgöra ett illustrerande exempel.
21 Göransson, not 1, s. 61-63.
22 Göransson, not 1, s. 63ff. 



även bär på de sakrättsliga elementen och tradition i sin klassiska mening är 
överflödigt.23 

I arbetet inför BGB i Tyskland gick åsikterna isär om huruvida constitutum 
possessorium skulle tillåtas. Lösningen blev att institutet tilläts vid förvärv 
såväl  som upplåtande  av  säkerhetsrätter,  även  om detta  aldrig  uttrycktes 
direkt utan istället fastslogs i tidig praxis.24

Under 1900-talets senare del har de idag tillämpliga säkerhetsrätterna tagit 
sin  form.  De  idag  gällande  reglerna  i  Tyskland  och  England  behandlas 
längre  fram  i  arbetet  varför  det  moderna  rättshistoriska  avsnittet  enbart 
kommer fokusera på utvecklingen i Sverige. 

4.1.2 Det svenska företagshypotekets tillkomst

I Sverige infördes generalpantsättning under 1600-talet, men till följd av de 
sakrättsliga  problem som ständigt  uppstod  så  förbjöds  de  år  1730.  Detta 
kom  dock  inte  helt  att  stoppa  användningen  av  dessa  så  kallade  tysta 
panträtter.  Under 1800-talets början mjukades detta förbud upp, främst med 
anledning  av  böndernas  behov  av  kapital  för  fastighetsköp,  den  ökade 
användningen  av  lönearbetare  och  anskaffande  av  större  och  mer 
avancerade  redskap.  Det  fanns  således  ett  behov  av  en  hypotekarisk 
säkerhetsrätt  vilket  ledde  till  införandet  av  den  första  lösöreköps- 
förordningen 1828.25 Tanken var att genom denna förordning öppna upp för 
nya  kapitalanskaffningsmetoder,  men  samtidigt  råda  bot  på  de  tysta 
säkerhetsrätterna, vars användning blivit allt vanligare efter 1730 års förbud. 
Den  första  förordningen  trädde  ikraft  1835  men  ersattes  av  en  andra 
förordning 1845. Härmed accepterades säkerhetsöverlåtelser utan tradition 
om  de  registrerades  på  vederbörligt  sätt.  Som  en  följd  av  denna  nya 
lagstiftning  etablerades den första hypoteksföreningen i Skåne 1836, men 
det var först under 1850-talet som kreditgivningen institutionaliserades på 
allvar.  1883  tillkom  förlagsinteckningsförordningen  vilket  är  den  första 
lagstiftningen  som  mer  direkt  påminner  om  dagens  lagstiftning  om 
företagshypotek. Denna lagstiftning gav företag inom industrin en möjlighet 
att låna med inneliggande lager som säkerhet. Denna lag samt några andra 
speciallagstiftningar på säkerhetssidan kom 1966 att ersättas med lagen om 
företagsinteckning  vilken  senare  kom  att  ersättas  av  1984  års 
företagshypotekslag.26

Genom  1984  års  företagshypotekslag  utvidgades  omfattningen  utav 
säkerhetsrätten så att alla näringsidkare blev inteckningsberättigade, samt att 

23 Göransson, not 1, s. 68f.
24 Göransson, not 1, s. 67 f.f.
25 Göransson, not 1, s. 317-321.
26 Göransson, not 1, s. 336-343.



fler egendomsslag blev möjliga att använda som säkerhet. Vidare instiftades 
en nationell inskrivningsmyndighet. Insyn och överblick stod i centrum för 
att skapa en bättre säkerhetsrätt. 1984 års regler motsvarade i stort de regler 
vi  i  och  med  den  senaste  lagändringen  har  (åter)infört  varför  jag  inte 
kommer att behandla dessa regler i detalj här.27

Som ett led i 2003 års förmånsrättsreform beslutade man att ersätta det då 
gällande  företagshypoteket  med  ett  företagsinteckningsinstitut. 
Förmånsrättskommittén som haft i uppgift att utreda effekterna av det gamla 
företagshypoteket  konstaterade  att  företagshypoteket  medförde  att  icke 
lönsam verksamhet i alltför stor utsträckning beviljades kredit av bankerna i 
utbyte mot denna starka säkerhet. Företagshypotekets styrka medförde en 
trygghet  som  gjorde  att  borgenärer  med  denna  särskilda  förmånsrätt 
generellt  sett  väntade  länge  med  att  agera  när  den  belånade 
näringsverksamheten började gå  dåligt.  Vidare var  de  obenägna att  delta 
aktivt i  en företagsrekonstruktion. Kommittén menade att bankerna,  vilka 
vanligen var de som innehade företagshypotek, med sin styrka och storlek 
redan befann sig i en så pass gynnad ställning att skäl fanns för att förbättra 
konkurrensen till förmån för övriga borgenärer. Detta kom att ske genom att 
hypotekets särskilda förmånsrätt ersattes med inteckningens allmänna. Nu 
hoppades lagstiftarna att bankernas utlåning skulle bli mer försiktig och att 
större  fokus  skulle  läggas  på  näringsidkarens  återbetalningsförmåga.  Att 
enbart  hälften,  senare  ändrat  till  femtiofem  procent,  av  gäldenärens 
egendom  skulle  ingå  förmodades  underlätta  värderingen  av  gäldenärens 
tillgångar.  Utbetalningen  till  borgenärer  med  säkerhet  i  företagshypotek 
skulle  minska  med  konsekvensen  att  löneborgenärer,  staten  med  sin 
regressfordran på obetald lönegaranti, samt övriga oprioriterade borgenärer i 
större utsträckning skulle få utdelning i konkursen.28 

Regeringen belyste betydelsen av att ha en väl fungerande kreditmarknad 
som gav näringslivet tillgång till kapital. Det ansågs dock att fördelarna av 
att  ersätta  hypoteket  med  en  företagsinteckning  skulle  överväga 
nackdelarna.  Möjligheterna  för  företag  att  erhålla  krediter  förmodades 
enbart försämras marginellt då regeringen menade att kreditgivare idag inte 
fokuserade lika starkt på tillgången till  säkerhet, utan att ett flertal andra 
variabler var avgörande för kreditgivarnas beslut. Det ungefärliga utfallet av 
att  ha  ett  hypotek  som säkerhet  var  ca  fyrtiofem kronor  per  hundralapp 
medan  företagsinteckningen  skulle  ge  trettiotre  kronor.  Värdet  av 
förmånsrätten skulle således inte undermineras. Negativa röster restes under 
utskottens beredning där man menade att de negativa konsekvenserna skulle 
bli  större  än  regeringen  påstod.  Förändringen  skulle  leda  till  ökade 
finansieringskostnader för företagen vilka skulle tvingas söka andra, dyrare, 
former av finansiering. Regeringens respons på kritiken var sval och den 

27 Prop. 1983/94:128, s. 2, 29, 36ff. 
28 SOU 2007:71, s. 37-40.



enda  förändringen  som  gjordes  var  att  borgenären  skulle  erkännas  en 
förmånsrätt i femtiofem istället för femtio procent av gäldenärens egendom. 
I övrigt gjordes ingen större förändring och lagen trädde ikraft den 1 januari 
2004.29

4.1.3 Skälen till att företagshypoteket 
återinstiftades

I  oktober  2004 gav regeringen i uppdrag åt  Institutet  för  tillväxtpolitiska 
studier  (ITPS)  att  utvärdera  effekterna  av  den  nya  lagen  om 
företagsinteckning.  ITPS kunde konstatera  att  lånevillkoren hos bankerna 
blivit strängare. Flertalet av de små och medelstora näringsidkarna ansåg sig 
dock inte  ha  möjlighet  att  erhålla  finansiering  från  något  annat  håll.  De 
reella konsekvenserna blev att i avsaknad av tillräcklig säkerhet i bolagets 
lösöre ökade det personliga risktagandet genom exempelvis privat borgen 
eller  personliga  pantsättningar.  Däremot  gav  den  nya  lagen  om 
företagsinteckning inte  önskad förändring vad avsåg bankernas agerande. 
Dessa följde upp kredittagarnas verksamhets utveckling i större utsträckning 
med konsekvensen att icke lönsamma företag i större utsträckning lades ner 
i tid.30

Under 2007 gav regeringen i  uppdrag åt  en särskild utredare att närmare 
granska  effekterna  av  den  nya  lagen  och  övriga  konsekvenser  av 
förmånsrättsreformen.  Ett  betänkande  lades  fram  i  oktober  2007  (SOU 
2007:71). Här föreslog man en förändring av företagsinteckningsinstitutet så 
att i likhet med företagshypoteket hundra procent av näringsidkarens lösöre 
skulle kunna nyttjas som säkerhet. Denna förändring kom ej att ske, men 
detta  arbete  blev  däremot  ett  första  steg  mot  återgången  till  det  gamla 
systemet och återinförande av företagshypoteket i sin klassiska form. Vissa 
remissinstanser talade för att göra förändringar i förhållande till  1984 års 
lag. Bankföreningen föreslog exempelvis att även egendom i utlandet skulle 
räknas in då svenska företag idag inte sällan har stora värden i andra länder. 
Regeringen  ansåg  dock  att  en  sådan  utvidgning  skulle  göra 
företagshypoteket för svårt att överblicka. Det tyngst vägande argumentet 
för ett  status quo i  förhållande till  1984 års lag var dock fördelen av att 
kunna  använda  sig  av  gammal  praxis  och  doktrin  i  rättstillämpning.  1 
januari 2009 trädde den nya lagen ikraft och den motsvarar i allt väsentligt 
den gamla lagen om företagshypotek. De enda skillnaderna är att det inte 
längre  är  möjligt  att  undanta  viss  del  av  verksamheten  från 
säkerhetsunderlaget, samt att det inte längre skall finnas något hinder för att 

29 SOU 2007:71, s. 41-43.
30Förmånsrättsreformen – En utvärdering av reformens konsekvenser för små och  
medelstora företag,  A2007:014, s.78-79.



den  som  upplåtit  ett  företagshypotek  överlåter  egendom  enligt 
lösöreköpslagen.31

4.2 Företagshypoteket idag 
– några inledande iakttagelser 

Som  ovan  nämnts  är  företagshypoteket  en  säkerhetsrätt  som  utvecklats 
genom  stegvis  lagstiftning.  Företagshypoteket  räknas  ej  som en  panträtt 
eller  sakrätt  i  vanlig  bemärkelse,  trots  att  det  fyller  i  stort  sett  samma 
funktion. Borgenären får dock genom innehav av ett företagshypotek  en 
särskild förmånsrätt. Härigenom ges borgenären ett visst skydd mot övriga 
borgenärer  med  sämre  förmånsrätt,  samt  ett  visst  skydd  för  det  fall  att 
verksamheten skulle överlåtas.

Tanken bakom företagshypoteket är att underlätta kapitalanskaffningen för i 
första hand små och medelstora företag. Således utgör företagshypoteket ett 
undantag från traditionsprincipen. Det är inte företaget eller verksamheten 
som sådan som företagshypoteket är kopplat till utan  näringsidkaren. Som 
huvudregel består företagshypoteket ej om verksamheten överlåts till en ny 
ägare, även om viss förföljelserätt består.32 Avlider en fysisk näringsidkare 
så träder dödsboet in i rollen som gäldenär.33

Företagsinteckningsbrevet är inte någon värdehandling i sig utan fungerar 
som en symbolisk pant som ger borgenären en säkerhet i den intecknade 
näringsverksamheten. Detta sker utan att någon besittningsförändring sker. 
Vid  gäldenärens  eventuella  betalningssvårigheter  har  borgenären  dock 
särskild förmånsrätt enligt §5 FRL. 

4.3 Vem kan upplåta ett företagshypotek

Som ovan nämnts har alla näringsidkare med verksamhet i Sverige rätt att 
upplåta  ett  företagshypotek.  Således  kan  även  utländska  fysiska  eller 
juridiska  personer  göra  så  med  avseende  på  näringsverksamheten  här  i 
landet.34 

4.4 Egendom som omfattas

Ett företagshypotek omfattar all lös egendom som näringsidkaren vid varje 
tid  innehar  här  i  landet.  Undantag  görs  dock för  bank-  och  kassamedel, 

31 Göransson, not 1, s. 340 f.f.
32 1:2; 2:3,4 FHL
33 Walin, Gösta, Om Företagshypotek, 1995, Norstedts juridik, Stockholm, s. 16.
34 NJA 1971 s. 417.



värdepapper,  separat  pantsatt  egendom  samt  egendom  som  ej  kan  bli 
föremål för utmätning eller konkurs (Kap2 §1; Kap3 §1 FHL). Ett svenskt 
företagshypotek kan ej upplåtas i ett svenskt företags egendom utomlands. 
Det finns vidare ej något hinder emot att näringsidkaren överlåter gods eller 
verksamhet och ej  heller något hinder emot att viss verksamhet läggs ner.35 I 
vissa  mer  specifika  avseenden  är  hypoteksunderlagets  omfattning  något 
oklar. Dessa delar kommer uppmärksammas i detta avsnitt, men ej utredas 
närmare då det faller utanför ramen för detta examensarbete. 

Enligt  lagkommentaren  till  1989  års  lag  så  är  det  inte  nödvändigt  att 
gäldenärens rätt har sakrättsligt skydd.36 Detta kan dock som vi skall se i det 
följande leda till viss förvirring och osäkerhet. Enligt förarbetena till 1989 
års lag så skall gods som gäldenären köpt men ej fått levererat till sig sägas 
ingå  i  den egendomsmassa som utgör  underlag för  hypoteket.  Det  krävs 
anmärkningsvärt nog inte ens att godset är betalt än. Exempelvis så ingår 
fordringar samt köparens rätt enligt ett leveransavtal som inte fullgjorts än i 
hypoteksunderlaget.37 Konsekvensen härav kan bli något rörig då även en 
fordran som uppkommit genom att fast egendom sålts, men ej betalts fullt 
ut,  tillhör  hypoteksunderlaget.  I  samma stund som fordran blir  betald så 
förändras  tillgångsslaget  och  värdet  försvinner  ur  hypoteksunderlaget  då 
pengar  ej  omfattas  av  företagshypoteket  enligt  2  kap  §1  FHL.  Walin  är 
kritisk till denna ryckighet och menar istället att det mest rationella vore att 
låta  den  centrala  egendomens  beskaffenhet  avgöra.38 Vidare  ingår  även 
säkerhetsrätter  i  hypoteksunderlaget,  exempelvis  en  rätt  som uppkommit 
genom att gäldenären sålt egendom till kund med återtagandeförbehåll.39 

Egendom som köpts  inom verksamheten,  men  som används  i  huvudsak 
privat,  exempelvis  en tjänstebil,  ingår även den i  hypoteksunderlaget.40 I 
författningskommentaren  påpekar  man  dock  att  egendom  kan  tas  ifrån 
hypoteksunderlaget om den enbart brukas för privata ändamål. Walin håller 
ej med om detta då en sådan slutsats skulle innebära att gäldenären alltför 
enkelt skulle kunna beröva borgenären dennes säkerhet. Rättsläget får här 
anses vara oklart.41

Vad gäller lös sak som skall komma att tillföras den fasta egendomen i form 
av fastighetstillbehör så anses egendomen ingå i hypoteksunderlaget från det 

35 Walin,  not 31, s. 30ff.; se även Bogdan, Michael, Svensk internationell privaträtt- och 
processrätt, 7:e upplagan, 2008, Norstedts Juridik, Stockholm, s. 305f.
36 Dahlgren. Rolf, Rune. Christer, Företagshypotek m.m en lagkommentar, 2:a upplagan, 
1996, Norstedts Juridik, Stockholm, s. 22f.
37 Undantag görs i Kap 2 §2 2st FHL avseende fordran som uppkommer vid överlåtelse utav 
hela verksamheten.
38 Walin, not 31, s.74f.
39 Walin, not 31, s.65f.
40 NJA 1986 s. 559.
41 Dahlgren, Rune, not 34, s.33; Walin, not 31, s. 67.



att  köpeavtal  ingås  tills  dess  saken  ifråga  verkligen  har  installerats  men 
förlorar därefter sin karaktär som lös egendom.42 

Immateriella rättigheter såsom patent omfattas av hypoteksunderlaget. Mer 
besvärligt är det att avgöra huruvida goodwill skall räknas hit. Goodwill tas 
ofta upp som en tillgångspost i bolagets redovisning men detta medför inte 
per automatik att den är att betrakta som en tillgång i sakrättslig mening. 
Däremot kan egendomsmassan få ett högre totalvärde vid en överlåtelse då 
goodwill indirekt kan tänkas medfölja här till skillnad från när de enskilda 
sakerna överlåtes var för sig.43 

Vidare kan det  påpekas  att  det  faktum att  egendom som omfattas av ett 
företagshypotek  pantsätts  inte  hindrar  att  egendomen  ifråga  tillhör 
hypoteksunderlaget.  Dock  kommer  panthavaren  ha  bättre  rätt  till  saken 
ifråga enligt §§4,9 FRL.44

Avslutningsvis  bör  factoring  omnämnas  kort  då  sådan  försäljning  eller 
pantsättning av fakturor är vanligt förekommande. Factoring är nämligen ett 
smidigt sätt för företag att snabbt omvandla utstående fordringar till kapital. 
Här  uppstår  dock  en  konkurrenssituation  som inte  har  något  klart  svar. 
Fordran fortsätter att tillräknas näringsidkarens lösa egendom även efter att 
den sålts eller pantsatts.45 Problem uppstår dock om även factorn har upplåtit 
företagshypotek.  Factorns  säkerhet  eller  fordran  tillhör  nämligen  även 
dennes  hypoteksunderlag.  Vem  utav  de  båda  hypoteksinnehavarna  som 
skulle åtnjuta bäst rätt är ej helt klart.46

Ett företagshypotek får efter den senaste lagändringen ej begränsas till att 
endast avse viss del av verksamheten. Det innebär även att moderbolag inte 
får  begränsa  hypoteket  till  att  avse  endast  ett  dotterbolag.  Om  en 
näringsidkare driver olika verksamheter under olika namn får firmanamnet 
inte heller någon betydelse i avgränsningen. 

I  kontrast  till  denna  reglering  så  får  en  inteckning  inte  beviljas  till  två 
näringsidkare som tillsynes bedriver en gemensam verksamhet, exempelvis 
en industri, men i själva verket gör detta som två separata verksamheter utan 
gemensam ekonomi.47 

42 Kap 2 §§1-4 JB; Walin, not 31, s. 69.
43 Walin, not 31, s. 70f.
44 Walin, not 31, s. 76ff.
45Vid försäljning dock enbart om det rör sig om ett säkerhetsköp och inte ett 
omsättningsköp.
46 Walin, not 31, s. 77f.
47 Kap 2 §1 FHL; Walin, not 31, s. 30ff.



4.5 Fordringen

Säkerhetsupplåtelsen som sådan är inte knuten till en viss borgenär utan till 
en fordran. Överlåtes fordran så följer företagshypoteket med. Så antingen i 
sin helhet,  eller om hypoteket avser flera fordringar så följer en andel av 
hypoteket med som säkerhet till den nya borgenären. Detta scenario är inte 
ovanligt i de situationer där gäldenären har upplåtit ett företagshypotek som 
skall  täcka  alla  fordringar,  även  framtida  eller  villkorade,  som  en  viss 
borgenär kan tänkas ha eller komma att ådra sig. En sådan lösning är smidig 
mellan två  parter  som löpande gör  affärer  med varandra  då  man slipper 
genomgå inteckningsförfarandet  för  varje  ny  fordran  enskilt.  Borgenären 
kan även pantsätta säkerheten jämte fordran eller sälja denna vidare. Detta 
är vad som kallas för rendiskontering och faller enligt vissa sakkunniga in 
under  kravet  i  kap  10  §6  HB,  enligt  vilket  borgenären  skall  meddela 
gäldenären om förändringar i säkerhetsrätten. Walin menar dock att någon 
sådan  informationsplikt  ej  gäller  då  aktuellt  lagrum  endast  skall  avse 
återpantsättning.  Återpantsättning  av  hypoteksbrev  är  ej  tillåten  då  det 
skulle strida mot kap 3 §1 FHL eftersom en säkerhetsrätt enbart får avse 
individens  egen  egendom.  Att  informera  gäldenären  kan  dock  vara  av 
praktisk  nytta  för  att  undvika  tvister  om  säkerhetsrättens  giltighet  om 
realisering blir aktuellt. För att undvika tvister där borgenären kan mista sitt 
sakrättsliga  skydd  är  det  även  viktigt  att  det  i  samband  med 
säkerhetsupplåtelsen  preciseras vilken eller vilka fordringar som ska kunna 
omfattas.48 

Görs  det  tillägg  på  ett  senare  stadium  anses  den  delen  av  säkerhets-
upplåtelsen ha erhållit sakrättslig verkan först vid denna tidpunkt. Prioritets-
ordningen  kan  vara  av  avgörande  betydelse  om  flera  borgenärer  vid  en 
konkurs  eller  utmätning  sitter  på  olika  företagshypotek  och  gäldenärens 
egendom ej är tillräcklig för att alla skall kunna få utdelning.49

Det torde inte föreligga något hinder emot att ett företagshypotek ställs som 
säkerhet för en fordran mot tredje man. En sådan lösning kan bli lämplig när 
gäldenären ställer sådan säkerhet för en borgensmans betalningsförmåga i 
samma  lånesituation.  Detta  innebär  att  borgenärer  inte  bara  får  en 
förmånsrätt utan även en betalningsrätt kopplad till företagshypoteket.50 Det 
finns inte heller något hinder mot att en fordran med ett företagshypotek 
som säkerhet delas mellan flera borgenärer.51 

Borgenären har en redovisningsplikt vilket innebär att han när han erhållit 
betalning  med  anledning  av  säkerheten  från  exempelvis  tredjeman  eller 

48 Walin, not 31, s. 30ff, 49f.
49 Walin, not 31, s. 30ff, 46f.
50 §2 2st lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.
51 Walin, not 31, s. 43ff.



kronofogdemyndigheten  skall  borgenären  återställa  hypoteksbrevet,  samt 
redovisa  vad  denne  uppburit.52 Att  en  fordran  är  betald  innebär  ej  att 
företagshypoteket  helt  har  förlorat  sin  verkan.  Dels  kan  det  komma  att 
återupplivas  om  betalningen  av  fordran  skulle  återgå  på  grund  av 
återvinning,  dels  kan hypoteksbrevet  användas på nytt  för  en ny fordran 
även om en ny säkerhetsupplåtelse då måste komma till stånd.53 

4.6 Upplåtelsen av ett företagshypotek 
samt inteckningsförfarandet

Att som borgenär erhålla en säkerhet i form av ett företagshypotek är en 
tvåstegsprocess.  Det  första  steget  är  att  gäldenären  gör  en  ansökan  till 
bolagsverket om företagsinteckning. En ansökan skall enligt 4 kap §§11,12 
FHL godkännas om det inte finns något hinder häremot. Ett skäl att avslå 
ansökan kan vara att formkraven i 4 kap §32st, §10 ej är uppfyllda eller att 
företaget skulle vara försatt i konkurs. Steg två avser säkerhetsupplåtelsen 
som sådan. Denna är inte formbunden men företagsinteckningsbrevet måste 
traderas  alternativt  denuntieras  om  handlingen  skulle  befinna  sig  hos 
tredjeman.54 Tradition  av  brevet  kan  ske  innan  inskrivningsmyndigheten 
givit  sitt  godkännande  men  sakrättslig  verkan  uppstår  först  när  de  båda 
stegen är fullbordade.55

För  bedömning  av  traditionsfrågan  tillämpas  de  panträttsliga  reglerna 
analogt,  vilka  i  sin  tur  till  stor  del  motsvarar  reglerna  om tradition  vid 
överlåtelse av lös egendom. Till skillnad från lös egendom kan pantbrev och 
företagshypotek  ej  godtrosförvärvas  i  klassisk  bemärkelse.  Ett 
godtrosliknande förvärv  är  dock möjligt  för  det  fall  att  samma formlösa 
säkerhet upplåts till två olika personer, där den senare får inteckningsbrevet 
traderat till sig i god tro.56 

Rättsläget är något oklart vad avser borgenärens möjlighet att själv utföra 
traditionsmomentet.  Denuntiation till  tredje man kan enligt lag utföras av 
borgenären själv,  varför det kan synas rimligt  att  borgenären även skulle 
kunna genomföra traditionen på egen hand och ta brevet i sin besittning. Här 
har Walin dock uttryckt att viss tveksamhet råder då borgenären i så fall 
skulle  få  alltför  stor  makt.57 Det  finns  inget krav på att  gäldenären skall 
tradera brevet direkt till borgenären utan en tredje person kan få brevet för 
vidare befordran. Huruvida säkerhetsupplåtelsen kan anses fullbordad redan 
här  kommer att  skilja  sig  från  fall  till  fall.  Har  denne  mellanman ingen 

52 Walin, not 31, s. 48.
53 Walin, not 31, s. 44.
54 Ang. denuntiationen tillämpas lagen (1936:88) om pantsättning av lös egendom.
55 Walin, not 31, s. 38f.
56 Walin, not 31, s. 39.
57 Walin, not 31, s. 40.



direkt  koppling  till  gäldenären  kommer  sannolikt  rådigheten  anses  vara 
avskuren.58 På  samma  sätt  måste  en  fullbordad  säkerhetsupplåtelse 
bibehållas.  Hypoteksbrevet  får  ej  avsiktligt  återföras  till  gäldenären  då 
denna  härigenom  har  rådighet  över  säkerheten  och  skyddet  upphör.59 

Gäldenären och borgenären kan dock, som vi skall se i det följande, rent 
fysiskt vara samma person.

Kinnagarn-fallet illustrerar tydligt de avvägningar som görs mellan rätten att 
upplåta  företagshypotek  till  närstående  och  värnande  av  en  publicitets-
skapande verkan och rådighetsavskärandet.60 Här hade en ensam ägare lånat 
pengar till  sitt  helägda aktiebolag.  Som säkerhet såg ägaren till  att få ett 
företagshypotek i bolaget. Ägaren hade hypoteksbrevet i sin besittning och 
när bolaget försattes i konkurs ville ägaren dra nytta av sin förmånsrätt och 
ta säkerheten i anspråk. HD hävdade att det faktum att säkerhetsinnehavaren 
kunde handla för gäldenärens räkning inte skulle utgöra något hinder för 
upplåtande av företagshypotek. Motsvarande upplåtelser har i tidigare praxis 
(NJA 1972 s. 246) ej varit tillåten varför detta rättsfall markerar ett förändrat 
rättsläge. Publicitetskravet har härmed fått en än mindre betydelsefull roll.61

4.7 Ianspråktagande av ett 
företagshypotek

Till skillnad från en ordinär panthavare har borgenären med säkerhet i ett 
företagshypotek inte någon självständig möjlighet att realisera sin säkerhet. 
Hypoteksinnehavaren  måste  antingen  invänta  att  ett  konkursförfarande 
inleds alternativt ansöka om utmätning hos kronofogdemyndigheten.62 Vid 
en utmätning eller konkurs har borgenären vanligen rätt till betalning, inte 
bara upp till det belopp som inteckningen uppgår till utan även till ett tillägg 
på  motsvarande  15%  av  inteckningsbeloppet  samt  ränta.  Summan  får 
givetvis  ej  överstiga  borgenärens  fordran.63 Har  flera  hypoteksbrev 
utlämnats till en och samma borgenär och har dessa en direkt på varandra 
följande  rätt  blir  den  så  kallade  blockbildningsregeln  tillämplig,  vilket 
innebär att vid en bedömning enligt 2:5 så skall det sammanlagda beloppet 
för alla breven ligga till grund för aktuella beräkningar.64

Den kritiska punkten, det vill säga den tidpunkt som skall vara avgörande 
för att fastställa förmånsrätter och vilken rätt respektive borgenär skall anses 

58 Walin, not 31, s. 41.
59 Walin, not 31, s. 42.
60 NJA 2000 s.88.
61 Millqvist, not 22, s. 362.
62 Walin, not 31, s. 126f.
63 2 kap §5 FHL; Walin, not 31, s. 55.
64 Walin, not 31, s. 64.



ha i konkursen, är konkursbeslutets dag. I en utmätning görs motsvarande 
bedömning utifrån rättsförhållandena på fördelningsdagen.65 

4.7.1 Frivillig fullgörelse

Vanligen är företagshypotek utställda som säkerhet för relativt långsiktiga 
krediter, men undantag finns. Gäldenären brukar under alla omständigheter 
vara skyldig att betala ränta samt amortera sin skuld till borgenären. Sådan 
betalning påverkar  dock inte  företagshypoteket  som även fortsättningsvis 
utstår till samma belopp även om borgenären givetvis är begränsad till att 
kräva det  belopp som fordran uppgår till.  När en fordran amorteras eller 
betalas  fullt  ut  rycker  borgenärer  med  sämre  rätt  upp  i  förmånsrätts-
ordningen. Detta avancemang kan dock vara tillfälligt  då gäldenären kan 
nybelåna hypoteksbrevet. Lösningen för en borgenär med sämre rätt är att 
kräva sekundär säkerhetsrätt,  parallellt  med en ordinär säkerhet.  När den 
som innehar  hypoteksbrevet  erhållit  full  betalning tillfaller  då säkerheten 
den sekundära säkerhetsinnehavaren.66 

4.7.2 Exekutiv fullgörelse

Om en hypotekshavare  önskar  driva  in  sin  fordran  genom utmätning  av 
hypoteksegendomen krävs en exekutionstitel. Denna kan erhållas antingen 
från kronofogdemyndigheten eller rätten.67 Exekutionstiteln skall vara riktad 
mot  den  näringsidkare  vars  verksamhet  hypoteket  avser.  Trots  att  en 
upplåtelse eller utfästelse av företagshypotek i sig kan ske formlöst, så krävs 
skriftlig  form  för  att  erhålla  en  betalningsfastställelse  enligt  lagen  om 
betalningsföreläggande.68 Näringsidkaren som skall krävas på betalning är 
vanligen densamme som gäldenären, men kan även vara en tredje man om 
denne i sin roll som borgensman ställt säkerhet, eller om det är fråga om 
ianspråktagande av förföljelserätt enligt 2:3 FHL.69 Väljer part att stämma in 
hos  rätten  så  kan  rätten  på  borgenärens  begäran  närmare  utreda  vilken 
egendom som ingår  i  hypoteket.  Oavsett  om betalningsföreläggande  har 
fastställts hos rätten eller kronofogdemyndigheten, är det  den senare som 
verkställer domen genom utmätning, samt avgör vilken egendom som skall 
tas i anspråk.  Rätten kan dock i undantagsfall bestämma att betalning skall 
ske ur ett visst objekt, vilket då medför att utmätningsordningen i 4:3-7UB 
sätts  ur  spel.70 Efter  att  utmätning  skett  skall  kronofogdemyndigheten 
realisera  egendomen.  Ansökan,  beslut  och  verkställighet  av  utmätning 
behöver  ej  anmälas  till  bolagsverket.  Däremot  skall  anmälan  göras  om 

65 Walin, not 31, s. 64.
66 Walin, not 31, s. 143-147.
67 Kap 10 §1 lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning respektive ; 
kap 3 §5 UB.
68 Walin, not 31, s. 167.
69 Walin, not 31, s. 147f.
70 Kap 2 §1; kap 3 §1, kap 4 §§1,27 UB, Walin, not 31, s. 148ff.



betalning har skett ur hypoteket då inteckningen är utan verkan avseende 
motsvarande belopp.71 

Avslutningsvis bör det påpekas att situationer som utgör grund för ansökan 
om utmätning ofta är  ett första steg mot en konkurs. Konkurs är således 
oftare  det  instrument  som tillämpas  för  realisation.  Konkursansökan kan 
göras  antingen av gäldenären  själv eller  borgenären,  och för att  ansökan 
skall godkännas så krävs det att gäldenären är på obestånd. Med obestånd 
avses ett mer permanent tillstånd än tillfälliga betalningssvårigheter.72 Viss 
vägledning  för  att  avgöra  om  en  obeståndssituation  föreligger  finns  i 
presumtionsreglerna i  2:7-9 KL. För att  en borgenär skall  kunna göra en 
ansökan krävs att denne kan styrka att han har en fordran på gäldenären men 
fordran behöver inte ha förfallit till betalning.73 Dock skall situationen vara 
sådan att borgenären ej tror sig kunna erhålla betalning. Saknar gäldenären 
tillräckliga kontanta medel kan ansökan trots detta avslås om det kan styrkas 
att hypoteksunderlaget fortfarande utgör en betryggande säkerhet.74 

Konkurslagens regler om återvinning avser otillbörliga betalningar som ej 
kan betraktas som ordinära.75 Vidare uppställs som rekvisit att transaktionen 
måste ha varit  till  nackdel för övriga borgenärer annars är  återvinning ej 
möjlig.  Blir  återvinning  aktuell  ingår  den  egendom  som  tagits  tillbaka 
återigen i  hypoteksunderlaget i  den mån det gjorde det före överlåtelsen. 
Återvinningsanspråket som sådant utgör dock inte likt en fordran en del utav 
hypoteksunderlag.76 

I konkursen har hypoteksinnehavaren rätt till utdelning jämte ränta. Ränta 
löper  fram  tills  utdelningsförslaget  läggs  fram,  men  från  dagen  för 
konkursbeslutet  utgår  en  annan  räntesats  enligt  5:11  KL.  Den  del  av 
hypoteksinnehavarens fordran som ej täcks utav företagshypoteket erhåller 
enligt  5:11:3  KL  ej  någon  förmånsrätt,  utan  blir  att  betrakta  som  en 
oprioriterad fordran.77

4.7.3 Rätt till förtida betalning

Enligt 2:8 FHL skall hypoteksinnehavaren under vissa förutsättningar ha rätt 
till  förtida betalning ur säkerheten, trots att skulden ej är förfallen. Så är 
fallet  om det  kan  konstateras  att  värdet  av  den  egendom som ligger  till 
grund  för  säkerheten  har  minskat  väsentligt  till  följd  av  vanvård, 

71 Walin, not 31, s. 154f.
72 Kap 1 §2 2st KL.
73 Kap 2 §6 KL.
74 Kap 2 §10 KL.
75 Kap 4 §§5,10 KL.
76 NJA 1989 s. 736; Leander, Gertrud, Återvinning i konkurs och företagshypotek, i JT 
90/91 nr 1 s.78; Walin, not 31, s. 158.
77 Walin, not 31, s. 161.



naturhändelse eller  annan liknande situation.78 Lagkommentaren till  2008 
års lag nämner exempelvis en situation där gäldenären överlåtit en större del 
av verksamheten och borgenären har fog att känna oro till följd av denna 
värdeminskning  av  hypoteksunderlaget.  En  värdeminskning  av 
hypoteksunderlagets till följd konjunkturförändringar utgör dock ej en sådan 
situation  som  gör  kap  2  §8  tillämplig.79 Om  utmätning  av  gäldenärens 
egendom skall ske till annan borgenär och den egendom som skall utmätas 
utgör en del av hypoteksunderlaget kan hypoteksinnehavaren, enligt kap 2 
§8 2st samt kap 8 §13 UB, erhålla rätt till  förtida betalning. Utmätnings-
ordningen i kap 4 UB tar inte någon särskild hänsyn till företagshypotek, 
varför det ej finns några regler om att man om möjligt skall undvika sådan 
egendom. Rätten enligt  kap 8 §13 aktualiseras om hypoteksinnehavarens 
säkerhet  är  hotad,  men  ej  om  kvarvarande  egendom  hos  gäldenären  är 
tillräcklig  för  att  täcka  hypoteksinnehavarens  fordran.  Rätten  till  förtida 
betalning i FHL är dock dispositiv, varför det ej förligger något hinder mot 
att parterna avtalar om andra situationer vilka skall kunna utgöra grund för 
sådan rätt.  Här  kan exempelvis  en förfalloklausul  kopplad till  en  kraftig 
försämring av marknadsläget tas in i kontraktet.80 

För att förhindra att  allt  värde hinner lämna gäldenärens egendomsmassa 
innan utmätning eller konkursförfarande inleds har hypoteksinnehavaren rätt 
att begära kvarstad enligt kap 15 §1 RB.81 

Bestämmelserna i kap 2 §8 UB förändrar inte skuldens förfallotid. Syftet 
med bestämmelsen är att skydda hypoteksinnehavaren och se till att denne 
inte hamnar i en sämre position än om han skulle ha väntat med att realisera 
sin rätt. Walin menar därför att det inte torde föreligga något hinder emot att 
hypoteksinnehavaren  kräver  ersättning  motsvarande  de  ränteförluster  han 
gör  genom  att  kapitalskulden  minskas.  Här  avses  dock  enbart  ordinärt 
förfallen ränta och inte dröjsmålsränta.82

4.7.4 Skyddsåtgärder vid betalningsinställelse

Som  tidigare  nämnts  kan  hypoteksinnehavaren  inte  själv  realisera 
säkerheten. Om gäldenären inställer sina betalningar så är det ett tecken på 
insolvens. Problemet för hypoteksinnehavaren är att pengar som flyter in till 

78 Walin, not 31, s. 116f. Här behandlas dock motsvarande §7 i 1988 års lag, men detsamma 
får anses gälla för motsvarande bestämmelse i 2008års lag.
79 Lagkommentar till lag 2008:990 2 kap 8§, 
http://www.westlaw.se.ludwig.lub.lu.se/pls/onl_se/!ilseintk.request?
funktion=lg&produkt=&normid=&prodid=614. 2010-02-09 11:19.
80 Lagkommentar till lag 2008:990 2 kap 8§, 
http://www.westlaw.se.ludwig.lub.lu.se/pls/onl_se/!ilseintk.request?
funktion=lg&produkt=&normid=&prodid=614. 2010-02-09 11:58.
81 NJA 1988:99 s. 542.
82 Walin, not 31, s. 116f.

http://www.westlaw.se.ludwig.lub.lu.se/pls/onl_se/!ilseintk.request?funktion=lg&produkt=&normid=&prodid=614
http://www.westlaw.se.ludwig.lub.lu.se/pls/onl_se/!ilseintk.request?funktion=lg&produkt=&normid=&prodid=614
http://www.westlaw.se.ludwig.lub.lu.se/pls/onl_se/!ilseintk.request?funktion=lg&produkt=&normid=&prodid=614
http://www.westlaw.se.ludwig.lub.lu.se/pls/onl_se/!ilseintk.request?funktion=lg&produkt=&normid=&prodid=614


närings-verksamheten genom att  fordringar betalas därmed omvandlas till 
kontanta  medel  och  försvinner  ur  hypoteksunderlaget.  För  att  skydda 
hypoteks-innehavaren i denna situation som inte sällan är ett förstadium till 
konkurs nämner man i doktrin tre möjliga lösningar.83

En väg är att se till  att medel som inkommer när en kundfordran betalas 
ersätts med en annan fordran som kan ses som ett surrogat. En alternativ 
lösning  är  att  hypoteksinnehavaren  avtalar  med  sin  gäldenär  om  att 
kundfordringar pantförskrivs till hypoteksinnehavaren. Den bästa lösningen 
torde  dock  vara  att  öppna  ett  särskilt  redovisningskonto  som  den  gode 
mannen som handhar ackordsförhandlingen sköter. Pengarna undanhålls då 
gäldenären och vid konkursutbrott blir dessa pengar fortfarande att betrakta 
som fordringar och ingår då i hypoteksunderlaget.84

4.8 Förmånsrätt

Huvudregeln enligt förmånsrättslagen är att alla fordringar skall behandlas 
lika. Ett undantag från denna likabehandlingsprincip är bestämmelserna om 
att  vissa  fordringar  har  en  särskild  förmånsrätt  och  därför  går  före  de 
fordringar som har en allmän förmånsrätt.85 Företagshypotek har till skillnad 
från  en  säkerhet  genom  den  gamla  lagens  företagsinteckning  särskild 
förmånsrätt (3:2 FHL och §5 FRL). 

Enligt §5 FRL så har panträtter förmånsrätt framför företagshypotek. Det är 
möjligt för borgenären som önskar säkerhet i ett företagshypotek  att införa 
en  negativklausul  i  kreditavtalet.  Syftet  är  att  hindra  gäldenären  från  att 
pantsätta  tillgångar  som ingår  i  företagshypoteket.86 Verkan  av  en  sådan 
klausul  torde  dock enbart  vara  obligationsrättslig.87 Klausulen  ger  endast 
borgenären en rätt gentemot tredjeman om kvalificerad ond tro föreligger. 
Då flera hypotek kan upplåtas parallellt så kan konkurrens uppstå mellan de 
olika företagsinteckningarna. Det är ansökningsdatumet, och ej upplåtelsen 
som sådan, som avgör denna konkurrens där ett tidigare ansökningsdatum 
har företräde vid realisation framför ett senare (3:3 FHL). En näringsidkare 
kan därför inneha ett hypoteksbrev sedan länge och långt senare låta belåna 
detta med ett för borgenären då mycket gynnsamt läge då denne får gå före 
äldre borgenärer vilka innehar nyare hypoteksbrev.88 

83 Walin, not 31, s. 131f.
84 Walin, not 31, s. 132ff.
85 Prop. 2007/08:161 s. 35 f.
86 Walin, not 31, s. 126.
87 Gorton, Lars, Negativa förpliktelser i finansiella avtal, Festskrift till Bernhard Gomard, 
red. Anderssen L., Fejö J., Mögelvang-Hansen P., Nielsen R., 2001, Thomson GADJURA, 
Köbenhavn,  s.148.
88  Walin, not 31, s. 32f.



Företrädesordningen mellan de olika borgenärerna kan ändras på ansökan av 
gäldenären  och  med  samtycke  från  de  olika  hypoteksinnehavarna  (4:16 
FHL).  På  samma  sätt  kan  ett  hypoteksbrev  dödas  med  effekten  att 
inteckningen minskas i motsvarande mån (4:17 FHL).89

89 Walin, not 31, s. 36f.



5 England

5.1 Äganderättsövergång

Till skillnad från Sverige och Tyskland så tillämpar England en s.k.  unitary 
approach avseende äganderättsövergången. Äganderätten är således direkt 
kopplad till köpekontraktet och varken tradition eller full betalning är någon 
förutsättning för äganderättens övergång.90 Det bör dock påpekas att trots att 
ett unitärt  respektive delat synsätt   skiljer sig på ytan så blir de praktiska 
konsekvenserna,  när  undantag  beaktats  och  kontraktuella  anpassningar 
gjorts, inte så olika. Detta då det i England finns ett skydd för säljaren så 
länge  han  besitter  tinget.  På  motsvarande  sätt  finns  det  i  Sverige  och 
Tyskland ett skydd i form av undantag från tradition. Alla tre länderna har 
således en funktionell syn på regelverken som styr äganderättsövergången, 
vilket suddar ut gränserna.91  

5.2 Uppkomsten av sakrättsligt skydd

Vad  avser  det  sakrättsliga  skyddets  uppkomst  så  råder  dock  viss  likhet 
mellan  svensk  och  engelsk  rätt.  Båda  rättsordningarna  tar  avstånd  från 
constitutum possessorium vilket accepteras i exempelvis tysk rätt. Effekten 
blir dock mindre i England än i Sverige på grund av den engelska rättens 
unitära syn på äganderättsövergången. Det finns i såväl engelsk som svensk 
rätt  en  möjlighet  att  kvarlämna  en  sak  hos  säljaren  och  ändå  erhålla 
sakrättsligt skydd, förutsatt att registrering görs. Denna möjlighet urholkas 
enligt  Göransson  av  den  enkla  anledningen  att  gemene  man  ej  har 
nödvändig kunskap om registreringskravet.92 Engelsk rätt  är  vidare något 
mindre sträng mot överlåtarborgenärerna då det här finns en välutvecklad 
möjlighet till återvinning utom konkurs.93 

90 Alp,a. Guido, The interaction of contract law and tort and property law in Europe: a  
comparative study, red. Von Bar, Christian ,Drobnig, Ulrich , 2004, Sellier European Law 
publ., München, s. 329f.
91 Von Bar, Christian, Drobnig, Ulrich m.fl, Study on Property Law and Non-contractual  
Liability Law as they relate to Contract Law  s. 318f.
92 Göransson, not 1, s. 449.
93 Göransson, not 1, s. 450f.



5.3 Floating charge 

5.3.1 Allmänt om institutet floating charge

En floating charge ger borgenären en säkerhetsrätt i gäldenärens företag och 
har som säkerhetsinstitut accepterats sedan 1800-talet. En charge skiljer sig 
från ett  mortgage i det avseendet att den ej kräver tradition av säkerheten. 
Grundformen av vad som i Sverige benämns hypotekarisk säkerhetsrätt är 
vad  som  i  England  kallas  fixed  charge.  En charge  medför  en  rätt  för 
borgenären att,  om denna ej  erhåller  betalning i  tid, realisera säkerheten. 
Realisering  görs  genom  att  en  konkursförvaltare,  eller  god  man,  låter 
tvångsförsäljning komma till  stånd och inkasserar inkommande medel för 
borgenärens räkning. Ett alternativ är även att direkt överlåta egendomen till 
en av borgenären önskad mottagare.94

En  floating  charge  är  redan  från  tid  för  upplåtandet  en  existerande 
säkerhetsrätt och inte, vilket lätt kan tros, ett avtal om att upplåta en säkerhet  
i  framtiden.  På  samma sätt  som med det  svenska  företagshypoteket  har 
gäldenären dock fri  förfoganderätt  över  den av säkerhetsrätten omfattade 
egendomen. En borgenär som innehar en  floating charge  har ett  flytande 
sakrättsligt  skyddat  anspråk  i  gäldenärens  egendom.  Denne  kan  således 
efter att säkerheten realiserats, men även i viss utsträckning redan före detta, 
utgöra grunden för ett anspråk gentemot tredjeman.95 

5.3.2 Upplåtande av en Floating Charge

Endast bolag kan upplåta en  floating charge  då en  bill of sale ej kan avse 
framtida egendom.96  En  floating charge måste enligt artikel 860 (95(2) i 
1948 års lag) Companies Act 2006 registreras för att bli giltig. En säkerhet 
som ej registrerats inom 21 dagar blir ogiltig. Det bör dock för tydlighets 
skull  påpekas  att  fordran  ej  blir  ogiltig  om  registrering  ej  sker  i  tid. 
Ogiltighet  drabbar  endast  säkerhetsrätten.97 Konsekvensen  av  att  ej 
registrera blev kännbar i  Smith v. Bridgend County Borough Council även 
känt  som  Cosslett-fallet.  I  fallet  hade kommunen efter att  Cosslett  gått  i 
konkurs  överlåtit  en  maskin  som  fanns  i  kommunens  besittning  och 
avräknat  inkommen  köpeskilling  från  Cossletts  skuld  till  kommunen. 
Kommunen agerade med stöd av en klausul  i  kontraktet  mellan parterna 
som tillät  detta.  Court  of  Appeal  menade dock att  klausulen  om rätt  att 

94 Ferran, Eilis, Floating Charges – The Nature of the Security, Cambridge Law Journal nr 
47 s. 213, 1988, s.213.
95 Mellquist, Mikael, EU:s insolvensförordning m.m., 2002, Norstedts Juridik, Stockholm, 
s. 225ff.
96 Håstad, Torgny, Inför en europeisk sakrätt – några principfrågor, JT 2002/03 nr4 s.745, 
s. 749.
97 Dignam, Alan, Lowry, John, Company Law, 2009, Oxford University Press, Oxford, s.99.



överlåta  var  att  likställa  med  realiseringen  av  en  floating  charge.  
Transaktionen ansågs vara ogiltig då denna indirekta floating charge ej hade 
registrerats och Cossletts konkursbo hade rätt till skadestånd motsvarande 
maskinens värde.98 

5.3.3 Egendom som omfattas

Omfattningen av en floating charge är vidare än ett svenskt företagshypotek. 
Till  hypoteksunderlaget  räknas  såväl  fast  som lös  egendom.  Exempelvis 
omfattas mark, byggnader, immateriella rättigheter, aktier, fordringar samt 
goodwill.  Här  finns bestämmelsen  kvar  som tidigare fanns i  svensk rätt, 
vilken säger att gäldenären kan upplåta en  floating charge  i en avgränsad 
andel eller verksamhetsgren av gäldenärens hela  verksamhet.99 En floating  
charge  omfattar  enligt  engelsk  rätt  även  all  gäldenärens  egendom 
geografiskt.  Således  omfattas  såväl  egendom i  som utanför  England  om 
ingen snävare avgränsning gjorts i avtalet.100 Att engelsk rätt anser att en 
floating charge  har en så pass stor räckvidd behöver dock inte betyda att 
säkerheten erkänns i ett annat land. Ett vanligt krav för erkännande är att 
säkerhetsrätten, utöver registrering i England, även skall vara registrerad i 
landet  där  egendomen  befinner  sig  vilket  även  styrks  av  artikel  866 
Companies Act 2006 (95(4) i 1948 års lag).101

5.3.4 Sakrättsliga verkan mot tredjeman

Det  finns  ingen  enhetlig  syn  avseende  vilken  rätt  en  innehavare  av  en 
floating  charge  skall  anses  ha.  Huvudregeln  är  att  avtalet  skall  reglera 
ramarna för  säkerhetsrätten och rättsprinciper  skall  enbart  komma in  när 
parterna tvistar om räckvidden och innebörden av avtalad säkerhetsrätt.102 

Rättspraxis är tyvärr spretig och parterna kan inför en tvist inte på förhand 
veta vad som gäller i det enskilda fallet. Detta får betraktas som en brist hos 
denna  säkerhetsrätt  då  förutsägbarhet  är  nödvändigt  för  att  främja 
transaktionsflödet.  I  doktrin  har  man  utifrån  praxis  utvecklat  tre  olika 
tolkningsteorier: licensteorin, teorin om borgenärens säkerhet i gäldenärens 
framtida tillgångar, respektive defeasible theory103.

Enligt licensteorin skall borgenären anses ha något sorts sakrättsligt anspråk 
redan  före  realisering,  dock  ej  i  någon  individualiserad  egendom. 

98 Smith v. Bridgend County Borough Council - [2000] All ER (D) 30.
99 Worthington, Sarah, Floating Charges - An Alternative Theory, Cambridge Law Journal 
nr 53 [1994], s.87.
100 Re Anchor Line (Henderson Bros) Ltd [1937] Ch 483.
101 Collins, Lawrence, Floating Charges, Receivers and Managers and the Conflict of Laws, 
International and Comparative law quarterly nr 27 [1978], s. 701.
102 Worthington, not 98, s. 82.
103 Teorin om en annullerbar eller föränderlig rätt. Författarens översättning.



Gäldenären får förfoga över egendomen i enlighet med den s.k. licens som 
avtalet  ger  upphov  till.  Den  exakta  omfattningen  och  innebörden  av 
borgenärens rätt  utifrån denna teori är något diffus. Teorin om säkerhet i 
framtida tillgångar anser däremot att borgenären inte har något sakrättsligt 
anspråk  i  gäldenärens  egendom före  realisering.  En  floating  charge  ger 
enbart  borgenären  en  personlig  rätt  att  erhålla  en  fixed  charge vid  en 
eventuell framtida realisering.104  

Worthington,  lektor  vid  University  of  Melbourne,  propagerar  för 
användningen utav  defeasible theory, där borgenärens  floating charge  bör 
betraktas som en fixed charge i all gäldenärens lösa egendom. I likhet med 
licensteorin skall således borgenären anses ha ett sakrättsligt anspråk redan 
före realisering. Den skiljer sig dock från licensteorin i det att borgenären 
har en hypotekarisk säkerhet redan före realisering och inte enbart någon 
odefinierad lös  rättighet.105  

Att  i  brist  på  entydig  praxis  välja  att  tillämpa någon utav  nyss  nämnda 
teorier framför en annan fyller enbart en funktion om det bidrar till att lösa 
intressemotsättningarna  mellan  säkerhetsinnehavaren  och  tredjeman.  Vad 
som i en tvist först måste avgöras är om gäldenären överhuvudtaget hade 
rätt  att  förfoga över  egendom, det  vill  säga  huruvida  säkerhetsrätten  var 
realiserad eller ej. Steg två blir att bedöma om gäldenärens handlande var i 
enlighet med säkerhetsavtalet.  

5.3.5 Förfoganderätt

Huvudregeln  och  själva  syftet  med  en  floating  charge  är  att  en  sådan 
säkerhetsrätt, på samma sätt som ett företagshypotek, ej hindrar gäldenären 
från att fortsätta handla med den intecknade egendomen. Omfattningen av 
denna förfoganderätt är beroende av vad som reglerats i avtalet. Vanligen 
utgår dock parterna från att förfoganderätten är absolut i avsaknad av annan 
reglering,  varför  avtalet  i  första  hand  innebär  inskränkningar  i  den  fria 
förfoganderätten. Skulle frågan om förfoganderättens omfattning leda till en 
tvist  mellan parterna finns en riklig praxis som kan vägleda rätten.  Varje 
enskilt rättsfall är dock avgjort utifrån omständigheter i det enskilda fallet. 
Avgöranden med stöd av äldre praxis kan därför enligt Worthington i vissa 
fall  leda  till  mindre  lämpliga  inskränkningar  och  avgränsar  av 
förfoganderätten.106

I Re Yorkshire Woolscombers107 konstaterades det att aktuell floating charge 
innefattade en implicit begränsning, som innebar att gäldenären enbart fick 

104 Worthington, not 98, s. 81f.
105 Worthington, not 98, s. 82ff.
106 Worthington, not 98, s. 86.
107 Re Yorkshire Woolcombers Association Ltd [1903] 2 Ch 284.



fortsätta   använda  egendomen  inom ramen  för  sin  ordinära  verksamhet. 
Verksamhetens syfte  enligt  bolagsordningen anses vanligen motsvara den 
ordinära  verksamheten.  Gäldenärens  har  ej  rätt  att  riskera  borgenärens 
säkerhet genom att göra vidlyftiga och osäkra investeringar. Det anses dock 
vara tillåtet av avyttra en del av verksamheten såvida den kvarstående delen 
är solvent.108 Denna slutsats drogs redan i  Re Panama-fallet,  vilket  anses 
vara  det  första  fallet  som  fastslog  innebörden  och  omfattningen  av  en 
floating charge.109 

Lägger  gäldenären  ner  sin  näringsverksamhet  anses  säkerhetsrätten 
automatisk vara realiserad och gäldenären får  ej  fortsätta att  fritt  förfoga 
över egendomen.110 Det är däremot mer oklart vilka aktiviteter  som skall 
anses tillåtna när gäldenären börjar närma sig obestånd eller är mycket nära 
en nedläggning.111 

Skulle borgenären innan säkerheten är realiserad ha invändningar rörande 
gäldenärens  enskilda  transaktioner  kan  en  sådan  invändning  enbart  få 
avtalsrättslig effekt då säkerhetsrätten ej är realiserad. Det är dock möjligt 
för  parterna att  i  avtalet  statuera att  avtalsbrott  skall  leda till  automatisk 
realisering,  en reglering  som flyttar  en  floating  charge  ännu närmare  en 
fixed  charge.112 Har  gäldenären  däremot  redan  agerat  utanför  ramen  för 
verksamhetens syfte och tredjeman därmed erhållit viss rätt, blir det möjligt 
för borgenären att hävda ett sakrättsligt anspråk. Borgenären har då rätt att 
ansöka  om  utmätning.  Någon  återtaganderätt  av  den  redan  överlåtna 
egendomen uppkommer ej per automatik här. Borgenären erhåller endast en 
fordran  på  tredjeman  som  i  sin  tur  regressvis  förväntas  återkräva 
köpeskillingen  av  gäldenären.  Att  ansöka  om utmätning  förhindrar  dock 
gäldenären från att vidta fler transaktioner av motsvarande art. Skulle en 
annan borgenär ansöka om utmätning har det  i  praxis konstaterats  att en 
borgenär med en icke-realiserad floating charge har bättre rätt.113 

I  Evans v Rival  uttrycktes skarp kritik mot ovan nämnt tankesätt då man 
ansåg det  vara fel  att  borgenären som innehar  en  floating  charge, skulle 
kunna ha något direkt krav på tredjeman. Man kritiserade även synsättet att 
närmast  betrakta  en  floating  charge som  en  ordinär  panträtt,  då  något 
anspråk  på  viss  individualiserad  egendom aldrig  finns  före  realisering.114 
Rättsläget får såldes anses vara något oklart.115  

108 Re Borax Company [1901] 1 Ch 326; Re Vivian & Co Ltd (1900) 2 Ch 654; 
Worthington, not 98, s. 87f.
109 Re Panama, New Zealand and Australian Royal Mail Co. [1870] 5 Ch. App. 318.
110 Re Woodroffes (Musical Instruments) Ltd [1986] Ch 366.
111 Ferran, not 93, s.229ff.
112 Worthington, not 98, s. 88.
113 Davey & Co. v. Williamson & Sons Ltd. [1898] 2 Q.B. 194.
114 Evans v Rival Granite Quarries Ltd [1910].
115 Ferran, not 93, s.231.



5.3.6 Rättsverkningar av handlande i strid mot 
förfoganderättens ramar

Tvister  där  gäldenären  före  realisering  handlat  i  strid  med  avtalet  som 
reglerar en floating charge är relativt sällsynta. Skälet är ej att gäldenären är 
anmärkningsvärt lojal, utan att restriktioner i avtalet ofta är förenade med en 
rätt för borgenären att vid avtalsbrott omedelbart få sin säkerhet realiserad. 
En  floating charge omvandlas därmed till en fixed charge. 

Väljer man att, som Woodworth förespråkar, tillämpa the defeasible theory  
så har säkerhetsinnehavaren ett  sakrättsligt  anspråk  redan före realisation 
vilket  medför  att  en  överlåtelse  i  strid  med  avtalet  ger  tredjeman  och 
säkerhetsinnehavare konkurrerande intressen i egendomen. Frågan huruvida 
hypoteks-innehavaren  eller  tredjeman  skall  anses  ha  bäst  rätt  får  därför 
avgöras med hjälp utav de vanliga prioriteringsreglerna. Gör tredjeman ett 
godtrosförvärv  har  han  bättre  rätt.  Hade  han  däremot  vetskap  om  att 
egendomen  var  belastad  med  en  floating  charge,  samt  att  gäldenären 
agerade  i  strid  med  säkerhetsavtalet,  har  den  förste  borgenären  tillika 
säkerhetsinnehavaren bättre rätt.  Anses tredjeman istället  ha ett  equitable  
interest  så har den vars rätt uppkom först i tid företräde, vilket vanligen är 
säkerhetsinnehavaren.116 

5.3.7 Ianspråktagande av en floating charge

En  floating  charge omvandlas  genom  realiseringen  till  en  fixed  charge.  
Realisering förutsätter som huvudregel att fordran förfallit till betalning eller  
att  gäldenären  är  på  obestånd.  Realisering  sker  genom  att  säkerhets-
innehavaren  ansöker  om  tillsättande  av  en  s.k.  receiver  och  manager.  
Vanligen är  det  en och samma person som har  denna  tudelade  funktion. 
Uppgiften blir att tillgodose borgenärens intressen och realisera värdena i 
hypoteksunderlaget  genom  försäljning,  eller  genom  att  driva  vidare 
verksamheten om det  anses  vara  det  bästa  sättet  att  maximera värdena i 
bolaget.  Receiverns  behörighet  är  lika  vidsträckt  som  bolagsstyrelsens. 
Problem  kan  dock  uppstå  när  bolaget  som  skall  förvaltas  har 
gränsöverskridande affärer,  då det  inte  är  självklart  att  receivern  erkänns 
någon auktoritet i det land där det engelska företaget har tillgångar.117

Även om förfarandet  som sådant  liknar  det  en  svensk  konkursförvaltare 
genomför  så  är  en  receiver  en  person  vars  behörighet  enbart  grundas  i 
kontraktet mellan parterna. Någon exekutionstitel krävs ej.118 På samma sätt 

116 Worthington, not 98, s. 100f.
117 Re CA Kennedy & Co Ltd [1976] 14 O.R. (2nd) 439; Collins, not 100, s. 707ff.
118 Collins, not 100, s. 691.



som förfoganderätten  kan  inskränkas  i  avtalet  kan   förutsättningarna  för 
realisering begränsas kontraktuellt.119

Som jag  skall  återkomma  till  senare  så  är  det  långt  ifrån  säkert  att  en 
floating charge erkänns i ett annat land. Detta kan ställa till  problem vid 
realisering av säkerhetsrätten när stor del av gäldenärens värden är belägna i 
andra länder. En floating charge kan till och med underkännas i landet där 
egendomen råkar finnas för stunden, även om egendomen finns i ett land 
som erkänner aktuell typ av hypotekarisk säkerhet vid tid för upplåtande. En 
möjlig  väg  att  gå  för  säkerhetsinnehavaren  är  att  försöka  övertala  den 
främmande statens domstol att säkerhetsrätten i vart fall borde utgöra en rätt 
in  persona, det  vill  säga  en  kontraktuell  rätt  till  säkerhet  i  gäldenärens 
egendom. Misslyckas detta har säkerhetsinnehavaren en oprioriterad fordran 
jämställd  övriga  borgenärer,  vilket  vanligen  innebär  att  säkerhets-
innehavaren  kommer  gå  lottlös.120 Det  finns  ej  någon  möjlighet  för 
säkerhetsinnehavaren  att  med  stöd  av  engelsk  rätt  stoppa  oprioriterade 
borgenärer från att ansöka om utmätning i ett annat land.121  

5.3.8 Förmånsrätt

Till skillnad från det svenska företagshypoteket har en  floating charge  ej 
någon särskild förmånsrätt, varför en icke realiserad floating charge relativt 
enkelt  blir  utkonkurrerad  i  en  konkurs  av  senare  i  tid  uppkomna 
fordringsrätter,  oavsett  om  man  väljer  att  stödja  sig  på  teorin  om  att 
sakrättsligt anspråk existerar eller ej. Det finns dock ett flertal lösningar på 
detta problem. Den vanligaste lösningen är att i  avtalet  som reglerar den 
hypotekariska  säkerhetsrätten  införa  en  klausul  som  förbjuder  framtida 
säkerhetsupplåtelser avseende egendom som omfattas av en viss  floating  
charge. En sådan, så kallad negative pledge klausul, ger i första hand ett 
avtalsrättsligt  anspråk gentemot  gäldenären.  Enligt  praxis  kan  dock även 
tredjeman  anses  bunden  om  denne  var  i  ond  tro  avseende  tidigare 
säkerhetsrätter upplåtna i den  enskilda egendomen. I doktrin har det även 
antytts att en sådan inskränkning skulle kunna ge upphov till  ett anspråk 
gentemot tredjeman in equity122.123 En annan lösning har varit att sträva mot 
en utvidgning av antalet situationer som kan utgöra grund för realisering. 
Den  senast  tillkomna  lösningen  på  problemet  har  varit  att  upplåta  fixed 
charges i företags nuvarande och framtida kundfordringar.124

119 Governments Stock & Other Securities Investment Co Ltd v Manila Railway Co Ltd 
[1897] AC 81 p. 86.
120 Collins, not 100, s. 704f.
121 Re Maudslay, Sons & Field [1900] 1 Ch. 602.
122 In equity avser ett rättmätigt krav. Ger uttryck för sedvanerätten och tillämpas parallellt 
med common law.
123 Dignam, Lowry, not 96, s.99; Ferran, not 93, s.235.
124 Ferran, not 93, s.235.



Skulle gäldenärens avtal med tredjeman enbart vara delvis slutet vid tid för 
realisering blir analysen mer komplex. Worthington anser att avgörande då 
blir vilka delrätter som tillfallit tredjeman före tid för realisering.125 Skulle 
tredjeman exempelvis ha hunnit ingå avtal om köp med gäldenären, betalat 
för godset  men ej  fått  detta  traderat  till  sig så anses tredjeman likväl  ha 
bättre rätt än säkerhetsinnehavaren.126127

Worthington  tar  även  upp  kvittning  och  menar  att  det  avgörande  ej  är 
huruvida kvittning verkligen kommit till stånd, utan huruvida kvittningsbar 
fordran  uppkommit.  Enligt  Worthington  får  borgenärens  intressen  stå 
tillbaka till förmån för tredjemans möjlighet att kvitta sin fordran.128 

Pantsättning  av  viss  individualiserad  egendom ligger,  såvida  inget  annat 
avtalats, inom ramen för gäldenärens förfoganderätt före realisering av en 
floating  charge.  I  situationen  där  avtal  ingåtts  mellan  gäldenär  och 
tredjeman,  men  pantsatt  egendom  ej  traderats  eller  på  annat  sätt  blivit 
sakrättsligt  fullbordad före realisering blir situationen annorlunda. Då har 
tredjeman  sämre  rätt  förutsatt  att  innehavaren  av  den  hypotekariska 
säkerhetsrätten  tar  besittning  över  tinget.  Tredjeman  får  då  enbart  ett 
inomobligatoriskt  skadeståndsanspråk   gentemot  gäldenären.129 Här  väger 
således tradition tyngre än avtal, vilket är sällsynt inom den engelska rätten. 
Det vore därför föga förvånande om ett avgörande i motsatt riktning skulle 
ändra gällande rätt i framtiden.

Avslutningsvis  bör  frågan  om  bättre  rätt  vid  tredjemans  utmätning  av 
egendom, som tillhör hypoteksunderlaget, omnämnas. Här är praxis mycket 
spretig varför stor osäkerhet om aktuellt rättsläge råder. Huvudregeln synes 
dock vara att även utmätning anses befinna sig inom ramen för gäldenärens 
förfoganderätt.  Skulle  en  floating  charge  realiseras  under  pågående 
exekutionsförfarande är  frågan om bättre  rätt  enligt  Worthingtons synsätt 
avhängig om fordran förfallit till betalning, vilket i sådant fall ger tredjeman 
bättre rätt. Det finns dock riklig praxis som går i motsatt riktning och menar 
att hypoteksinnehavaren istället skall anses ha bättre rätt.130 Vilken slutsats 
man drar beror här på om man likt Worthington föredrar  defeasible theory 
eller  någon  av  de  andra  två  mer  traditionella  tolkningsmetoderna.  En 
djupare diskussion om detta faller dock utanför ramen för denna uppsats.131 

125 Worthington, not 98, s.90.
126 Landall Holdings v. Caratti [1979] W.A.R. 97.
127 Med hänvisning till traditionsprincipens starka ställning i Sverige så tror jag dock att det 
ej vore osannolikt att  tredjemans intressen skulle få stå tillbaka för borgenären intressen 
om motsvarande situation uppstått i Sverige. 
128 Worthington, not 98, s. 93.
129 Worthington, not 98, s. 95.
130 Re Standard Manufacturing Co. [189l| 1 Ch. 627, Re Opera Ltd. |1891] 3 Ch. 260.
131 Worthington, not 98, s. 96f.



6 Tyskland

6.1 Äganderättsövergång

Stor del av den grundläggande tyska avtalsrätten ter sig främmande för en 
svensk.  Trots  detta  så  finns  det  avseende  äganderättens  övergång  vissa 
likheter mellan det svenska och tyska systemet. Både Sverige och Tyskland 
tillämpar the split approach på äganderättsövergången vilken härrör ur den 
romerska  rätten.  Denna  delade  syn  har  direkt  koppling  till  traditions-
principen som avgörande för äganderättens övergång och sakrättsligt skydd. 
Pandektisterna  lade  under  1800-talet  grunden  för  de  drag  som  kom  att 
känneteckna den tyska rätten på området. Köpekontraktet, som enligt tysk 
rätt enbart avser säljarens skyldighet att sälja varan, skildes ifrån ett separat 
kontrakt avseende varans överlämnande. Detta tankesätt är vad som kallas 
för abstraktionsprincipen.  För att sakrättsligt skydd skall komma till stånd 
krävs  enligt  §929  BGB  att  det  sakrättsliga  avtalet  fullbordas,  samt  att 
tradition  kommer  till  stånd.  Denna  uppdelning  blir  meningsfull  vid 
köpekontrakt som ingås, men som ej skall fullbordas förrän vid en senare 
tidpunkt.  Resultatet  av  denna  princip  är  att  äganderätten  till  en  sak  kan 
övergå även om köpekontraktet är ogiltigt.132  

Sakrätten omfattar enligt tysk rätt endast fysiskt påtagliga ting. Således äger 
en näringsidkare ej sin verksamhet, men väl alla enskilda ting som ingår i 
rörelsen.  Vill  näringsidkaren  överlåta  verksamheten  i  sin  helhet  kan  det 
obligationsrättsliga  kontraktet  utan  problem  avse  rörelsen,  men  det 
sakrättsliga kontraktet skall åtminstone teoretiskt sett definiera varje enhet 
för sig.133

6.2 Uppkomsten av sakrättsligt skydd

Publicitetsskapande  verkan  i  form av  besittning  är  precis  som i  Sverige 
traditionellt  sett  det  centrala  för uppkomsten av sakrättsligt  skydd.134 Det 
finns  dock  två  viktiga  undantag  från  den  tredelade  principen  för 
äganderättens övergång och uppkomsten av sakrättsligt skydd. 

Constitutum  possessorium  heter  den  första  och  har  behandlats  i  det 
rättshistoriska  avsnittet.  Detta  undantag  utgör  grunden  till  de  säkerhets-
överlåtelser  som  tillämpas  för  att  uppnå  en  effekt  som  motsvarar  den 

132 Von Bar, Drobnig, not. 90, s. 316f.
133 Göransson, not 1, s. 107f.
134 Det bör dock påminnas om att överlåtelse av fordringar ej omfattas av sakrätten och 
därför ej kräver tradition.



hypotekariska  säkerhetsrätten.  Constitutum  possessorium  kan  komma  till 
stånd  genom  konkludent  handlande.  Något  registreringskrav  likt  den 
svenska  lösöreköpsregistreringen  finns  ej.  I  doktrin  har  det  antytts  att 
individualisering  och  betalningen  i  sig  skulle  kunna  anses  utgöra  ett 
åtagande  för  överlåtaren  att  tillfälligt  förvara  saken,  men  att  själva 
kvarlämnandet inte är tillräckligt. Betalar köparen däremot hyra för fortsatt 
förvaring anses äganderätten utan tvekan ha övergått.  Rekvisitet  är minst 
sagt vagt men klart är att någon sorts viljeförklaring måste finnas.135

Det  andra  undantaget  är  brevi  manu  traditio  där  köparen  redan  före 
transaktionen  har  saken  i  sin  besittning.  Detta  undantag   blir  praktiskt 
relevant när en person köper något som den tidigare har arrenderat.136

Besittningsbegreppet är renodlat rättsligt i tysk rätt och fokuserar ej på den 
fysiska besittningen. Två personer kan exempelvis besitta en sak samtidigt. 
Detta gäller för det fall att ägaren i avtal förpliktigar en annan att besitta en 
sak för ägarens räkning. Den som har direkt  och oinskränkt kontroll och 
därmed  fritt  kan  disponera  över  saken  anses  ha  omedelbar  besittning.  I 
kontrast  föreligger medelbar besittning för ägaren när förfoganderätten är 
inskränkt för att saken exempelvis befinner sig hos annan. Den medelbara 
besittningen skall  vara  tidsbegränsad  enligt  §868  BGB.  Den  omedelbare 
besittaren  innehar  således  trots  sin  fysiska  kontroll  rättsligt  sett,  en  rätt 
underordnad den medelbares. Traditionskravet har i tysk rätt, i motsatts till 
vad som gäller i  Sverige, alltmer  kommit att  fokusera på att  förvärvaren 
skall  ges  möjlighet  att  disponera,  snarare  än  inskränka  överlåtarens 
rådighet.  En viljeförklaring kan därför anses tillräcklig.  Till  skillnad från 
svensk rätt åtnjuter ägaren skydd mot tredje man samt separationsrätt, även 
om den köpta varan tillfälligt  kvarlämnats  hos köparen.  Förvärvaren kan 
även låta saken vara kvar hos säljaren mer permanent och vara sakrättsligt 
skyddad förutsatt att han gör sig till medelbar besittare genom att säljaren 
efter köpet uttrycker att han besitter saken för köparens räkning.137

6.3 Säkerhetsöverlåtelser

6.3.1 Allmänt om en tysk säkerhetsöverlåtelse

Till  skillnad  från  svensk  och  engelsk  rätt  så  föreligger  i  tysk  rätt  enligt 
§1205  BGB ett  ovillkorligt  krav  på  tradition  för  pantsättning.  Av  denna 
anledning är pantsättningen mycket opraktisk och tillämpas i stort sett aldrig 
när en gäldenär önskar upplåta en säkerhet i den lösa egendom som brukas i 
verksamheten,  exempelvis  en  maskinpark.  Istället  används 
säkerhetsöverlåtelser  vilka  grundar  sig  i  möjligheten  att  överlåta  utan 
135 Göransson, not 1, s. 117ff.
136 Von Bar, Drobnig, not. 90, s. 317f.
137 Göransson, not 1, s. 108ff.



tradition  med  stöd  av  institutet  constitutum  possessorium.  En  sådan 
säkerhetsöverlåtelse  har  inget  konkret  stöd  i  lag  utan  dess  legitimitet 
grundas i sedvanerätt och praxis.138 Det finns inte något formkrav avseende 
avtalet om en säkerhetsöverlåtelse även om skriftlig form ofta tillämpas i 
bevissyfte. Då denna lösning finns tillgänglig föreligger inte något behov av 
en  hypotekarisk  säkerhetsrätt  i  lös  egendom.  Vid  en  säkerhetsöverlåtelse 
överlåter gäldenären viss lös egendom till borgenären i säkerhetssyfte och 
ingår  även  ett  avtal  om  gäldenärens  skyldighet  att  vårda  saken.139 Den 
äganderätt  som borgenären erhåller  är  medelbar  med stöd av §930 BGB 
samt villkorad, varför den skall återgå till gäldenären om skulden betalas. 
Det  är  dock  möjligt  att  i  säkerhetsöverlåtelseavtalet  bestämma  att 
borgenären får ha kvar säkerheten även efter att skulden är betald. Samma 
avtal kan då användas som säkerhet för framtida fordringar.140 Jag kommer 
att återkomma till den omedelbare besittarens skyldigheter nedan.

Önskar  gäldenären  upplåta  säkerhet  i  kundfordringar,  inklusive  framtida 
fordringar, kan den traditionella pantsättningen fortfarande vara ett lämpligt 
verktyg.  Här  utgör  nämligen traditionskravet  ej  något  konkret  hinder  för 
gäldenärens möjlighet att bedriva sin verksamhet. Stöd hämtas då i §§1273, 
1279,  1204 BGB.  En enskild  framtida  kundfordring  kan  utgöra  säkerhet 
men även den totala fordringsstocken kan överlåtas till kreditgivare vilket 
då kallas Globalzession. Enligt §1280 BGB finns här på samma sätt som vid 
övrig pantsättning ett  publicitetskrav även om denuntiation är tillräckligt. 
Publicitetskravet innebär dock att gäldenärens behov av finansiellt stöd blir 
offentligt.  Detta  är  inte  alltid  önskvärt  vilket  kan  tala  för  att 
säkerhetsöverlåtelse tillämpas även för fordringar.141 

138 Vägledande avgörande BGH, 24 Oktober 1979, ZIP 1980, 40-42.
139  Håstad, not 95, 756; Serick, Rolf, Securities in Movables in German Law, 1990, Kluwer 
Law and Taxation Publishers, Boston, s.26ff, 76.
140 Serick, not 136, s.113,134.
141 Serick, not 136, s.23ff, 83.



6.3.2 Möjligheten att ställa hela 
näringsverksamheten som säkerhet

Önskar en tysk näringsidkare erhålla samma möjligheter till upplåtande av 
säkerhet  som en  engelsk  eller  svensk  näringsidkare  kan  göra  genom att 
upplåta  en  floating  charge respektive  ett  företagshypotek  finns  idag  en 
frekvent nyttjad lösning. Den tyske näringsidkaren gör en förtida överlåtelse 
i framtida tillgångar kombinerad med institutet  constitutum possessorium. 
En  sådan  kombination  (Sicherungsglobalzession)  är  möjlig  med  stöd  av 
sedvanerätten. Konsekvensen blir då att säkerhetsöverlåtelsen kommer till 
stånd automatiskt så snart den utav avtalet omfattade egendomen kommer i 
gäldenärens  besittning.  Vidare  kan  borgenären  fritt  välja  att  överlåta  sin 
säkerhetsrätt  och  kan  enligt  §§398f.f.  BGB göra  så  utan  något  krav  på 
denuntiation till gäldenären.142

6.3.3 Förfoganderätt

Gäldenären  har  rätt  att  förfoga  över  den  i  säkerhetssyfte  överlåtna 
egendomen. Som en del utav denna rätt har gäldenären en rätt att sälja eller 
förädla  egendomen  i  eget  namn,  så  länge  det  sker  inom ramen  för  den 
normala verksamheten.  Gäldenärens  roll  påminner  om en kommissionärs 
varför §185 BGB blir analogt tillämplig.143 Som en del utav säkerhetsavtalet 
avtalas  vanligen  om  en  rätt  för  borgenären  att  automatiskt  erhålla  en 
säkerhetsrätt i värdet av överlåtelsen alternativt i den förädlade egendomen 
vilken utgör surrogat.144 Skulle gäldenären handskas på ett illojalt sätt och 
exempelvis  överlåta  egendomen  till  ett  pris  långt  under  marknadsvärdet 
inskränker överlåtelsen ej borgenärens säkerhetsrätt. Vidare har gäldenären, 
som är den omedelbare besittaren, en vårdplikt i förhållande till borgenären 
som är medelbar besittare.145 

6.3.4 Egendom som omfattas, ianspråktagande 
av säkerhetsrätten samt gäldenärens 
förmånsrätt

På samma sätt  som i  Sverige  och  England kan  gäldenären  förfoga  över 
egendomen.  Den stora  skillnaden i  tysk  rätt  är  att  typ  av egendom som 
omfattas  av  säkerhetsrätten  måste  preciseras  noggrant  (Bestimmtheits-

142 Serick, not 136, s.52.
143 Serick, not 136, s.55.
144 Håstad, not 95 s. 750; Serick. not 136, s.114.
145 Serick, not 136, s.51,56.



grundsatz).  Vid  oklarhet  avseende  säkerhetsrättens  omfattning  skall  den 
tolkas till borgenärens nackdel.146 

Borgenären  erhåller  aldrig  trots  överlåtelseavtal  oinskränkt  äganderätt. 
Dennes  rätt  påminner  snarare  om  den  en  säkerhetsinnehavare  har. 
Borgenären  har  en  sakrättsligt  skyddad  rätt  men  gäldenären  kan  göra 
anspråk på sakens återlämnande för det fall att skulden betalas. I praktiken 
betraktas således borgenären, vanligen en bank, ej som ägare rent faktiskt. 
Säkerhets-innehavaren faller istället in i den kategori borgenärer som avses i 
50 InsO (uttryckligen omnämnd i § 51 Nr. 1 InsO). Säkerhetsinnehavaren 
har enligt § 170 InsO en förmånsrätt som står sig bättre än en oprioriterad 
borgenär  men  sämre  rätt  än  en  reell  ägare.  Någon  separationsrätt  i 
konkursen  motsvarande  den  hypotekariska  säkerhetens  förmånsrätt  har 
säkerhetsinnehavaren ej.147

Utmärkande  för  tyska  säkerhetsöverlåtelser  är  att  de  kan  omfatta  även 
framtida  tillgångar.  Eftersom såväl  växlande  som sammanblandade  lager 
kan överlåtas i säkerhetssyfte till olika kreditgivare har individualisering och 
separation ibland varit svår i samband med konkurs. Kan det ej konstateras 
vem  saken  tillhör  tillfaller  den  de  oprioriterade  borgenärerna.  Problem 
uppkommer  inte  sällan  i  konkurrensen  mellan  varuleverantörer  som har 
återtagandeförbehåll  och  penningkreditgivare  med  säkerhet  i  framtida 
tillgångar. I praxis har vanligen varuleverantörerna erhållit företräde då de 
ansetts  ha  en  närmare  koppling  till  transaktionen  ifråga.  Kreditgivares 
anspråk har i vissa fall även fått stå tillbaka då deras anspråk ansetts vara i 
strid med generalklausulen i standardsavtalslagen AGBG eller  sittenwidrig  
enligt §138BGB.148

För att skydda kreditgivaren ytterligare är det mycket vanligt att parterna i 
säkerhetsavtalet reglerar att för det fall att gäldenären kommer på obestånd 
så skall utestående fordringar enligt §407 BGB endast kunna betalas med 
befriande verkan om så sker direkt till säkerhetsinnehavaren. Ytterligare en 
skyddsmekanism  utgörs  av  möjligheten  att  kräva  återvinning  av  utmätt 
egendom med stöd av §771 Zivilprozessordnung (ZPO).149 

146 Butter, Michael, English Fixed and Floating Charges in German Insolvencey  
Proceedings: Unsolved Problems under the New European Regulation on Insolvency  
Proceedings, Singapore Journal of Legal Studies, s. 271-301, 2002, s.290.
147 Ganter, Dr. Hans Gerhard, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, red. Dr. 
Kirchof, Hans-Peter,Lwowski, Hans-Jürgen och Prof. Dr. StürnerSerick, Rolf, Band 1: §§ 
1-102, Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung (InsVV), 2:a upplagan, 2007, C.H. Beck 
oHG, München; Serick. not 136, s.87f.
148 Göransson, not 1, s. 120ff.
149 Hintz, Erik, Die Unternehmensbeleihung im europäischen Binnenmarkt, 2007, Peter 
Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt, s.67f.



7 Den europeiska marknaden

7.1 IP-rätt

Förhållandet mellan gäldenär och borgenär regleras som huvudregel  med 
avstamp i avtalsstatutet och skapar sällan några större problem. 

Svårigheterna blir dock mer påtagliga avseende förhållandet till tredje man. 
Frågan  om en  säkerhets  giltighet  i  ett  annat  land  skapar  problem i  den 
internationella handeln. Huvudregeln avseende lagval är att lex rei sitae styr 
de sakrättsliga spörsmålen. Således skall lagen i landet där saken befann sig 
när  sakrätten  uppstod  tillämpas.150 Har  det  sakrättsliga  förhållandet 
förändrats genom att exempelvis en säkerhetsrätt upphört att gälla så skall 
frågan om upphörande prövas  enligt  svensk rätt  om saken vid denna tid 
finns i Sverige då upphörandet prövas enligt sitt eget lex rei sitae.151 I svensk 
praxis har det även i vissa fall gjorts undantag från huvudregeln om lex rei  
sitae för fall där saken vid exekutionstillfället befinner sig i Sverige, även 
om saken fanns i ett annat land när rättigheten uppstod.152  

Engelsk  rätt  har  som  ovan  nämnts  ett  strängt  registreringskrav  för 
säkerhetsrätter. Detta krav uppställs även för fall där saken befinner sig i ett 
annat land vid tid för säkerhetens upplåtande, vilket utgör ett undantag från 
huvudregeln lex rei sitae.153 

7.1.1 IP-rättens reformeringsbehov

Lex  rei  sitae bestämmer  tillämplig  lag  avseende  säkerhetsrätter  vilket 
medför att parternas lagval sätts ur spel. Parterna kan ej välja vilken lag som 
skall  gälla  och  inte  heller  fullt  ut  kontrollera  vilken  lag  som  kommer 
tillämpas  vid  en tvist  till  följd  av ett  inte  sällan  växlande  situs.  Persson 
menar att detta inskränker den fria rörligheten inom unionen och således 
strider mot artikel 28 i fördraget. Detta är ett starkt argument för ett behov 
av harmonisering.154 Då en harmoniserad IP-rätt är en mjukare reformväg än 
en unifierad sakrätt i stort så är detta möjligen till och med en bättre väg att 
gå.

150 Håstad, not 95 s. 750f.
151 Bogdan, not 33, s.301f.
152 NJA 1978 s. 593; NJA 1984 s. 693. 
153 Håstad, not 95 s. 750f.
154 Persson, Annina H, Om utvecklingstendenser beträffande harmonisering av reglerna för  
säkerhetsrätter, JT 2001/02 nr2 s. 311, s. 345.



The study group tonar ner förväntningar på en unifierad sakrätt och talar i 
rapporten  mycket  om  möjligheten  att  förändra  IP-rätten  så  att  det  blir 
möjligt, att som ett alternativt lagval, välja att tillämpa en icke statsbunden 
regelsamling istället för att hänvisa till en stats lag. Även för det fall att en 
begränsad del av sakrätten skulle omfattas av en unifierad lagstiftning så 
skulle stora delar fortfarande falla utanför. IP-rätten har således långt ifrån 
spelat ut sin roll.155

7.1.2 IP rättsliga problem knutna till avtal om 
upplåtande av en floating charge

Det är något oklart om avtalet mellan borgenär och gäldenär om att upplåta 
en  floating  charge IP-rättsligt  skall  bedömas  utifrån  lagen  i  landet  där 
gäldenärens  verksamhet  är  inkorporerad (domicili),  eller  lex  rei  sitae för 
egendomen. Frågan prövades i Carse v Coppen där det konstaterades att en 
floating charge upplåten i ett skotskt företag ej heller var giltig i företagets 
engelska egendom.156 Collins  har dock behandlat  frågan i  en artikel  från 
1978 och menar de lege ferenda att en floating charge utfäst i ett utländskt 
företag skall vara giltig även om landet där verksamheten är baserad ej har 
motsvarande typ av säkerheter (exempelvis Spanien och Frankrike) förutsatt 
att egendomen som berörs finns i England. Det är således enligt Collins lex  
rei  sitae  som  bör  avgöra  säkerhetsrättens  giltighet.  Detta  synsätt  har 
bekräftats i nyare doktrin.157

155 Von Bar, Drobnig, not. 90, s.33.
156 Carse v Coppen, 1951 SC 233. Fall från Skottland från tid då Skottland ej hade 
säkerhetsinstitutet floating charge.
157 Collins, not 100, s. 699; Wood. Philip R, Comparative law of security interests and title 
finance, 2:a upplagan, 2007, Sweet & Maxwell, London, kap39 s. 65f.



7.2 Den hypotekariska säkerhetsrättens 
ställning i EU

Det har i debatten påtalats att en av anledningarna till att tidigare försök att 
harmonisera  sakrätten  i  Europa  har  misslyckats  sannolikt  är  att 
insolvensrätten har skilt sig alltför mycket i de olika länderna. Även här har 
harmoniseringsarbetet  pågått  i  omgångar  och ett  flertal  mer  eller  mindre 
lyckade försök  har lagts  fram under  vägens gång.  Inom EU finns dock 
sedan  2002  en  förordning  om  insolvensförfaranden.158 I  samband  med 
förordningens  ikraftträdande stiftades  i  Sverige  en lag om internationella 
insolvensförfaranden  i  Sverige.159 I  förordningen  återfinns  en  begränsad 
materiell reglering av området. Fokus ligger istället främst på IP-rättsliga 
frågor  om  tillämplig  lag,  samt  erkännande  och  verkställighet  av  beslut 
fattade i samband med ett insolvensförfarande inom unionen. Syftet är att få 
bukt med problemet där tillgångar förflyttas mellan medlemsländer för att 
undanhållas konkursförfarandet. 

I insolvensförordningen artikel 5 stadgas det särskilt att säkerhetsrätter i ett 
land ej skall påverkas av ett insolvensförfarande i ett annat land.160 Skälet till 
denna reglering är att en säkerhet, giltig i landet där den är utfäst, ej skall bli 
verkningslös  enbart  för  att  denna  typ  av  säkerhetsrätt  ej  ger  sakrättsligt 
skydd i det land där insolvensförfarandet inletts. Således skall lex rei sitae  
ha företräde framför lex fori concursus, som annars är huvudregeln.161 Det 
finns i förordningen inget krav på att säkerhetsrätter måste realiseras enbart 
för att ett insolvensförfarande inleds. En sådan regel kan dock mycket väl 
finnas i  lex  fori  concursus.  Huruvida en giltig  säkerhetsrätt  har upplåtits 
avgörs  av  varje  nationell  lagstiftning  enskilt,  men  förordningen  reglerar 
huruvida  en  viss  säkerhetsrätt  skall  erkännas  i  ett  internationellt 
konkursförfarande.162 Tanken med utformningen av artikel 5.1 är att omfatta 
alla former av sakrättsligt skydd och alla typer av objekt.  Det är dock av 
mycket  stor  relevans  för  detta  arbete  att  påpeka  att  företagshypotek  inte 
omfattas av förordningen. Detta då företagshypoteket enligt svensk rätt ej 
ger  säkerhetsinnehavaren  något  sakrättsligt  skydd,  utan  endast  utgör  en 
förmånsrätt. Här ser vi en skillnad mellan det svenska företagshypoteket och 
den  engelska  motsvarigheten  floating  charge då  den  senare  utgör  en 
sakrättsligt skyddad säkerhetsrätt. Mellqvist hävdar att detta innebär att en 
floating  charge därmed  uttryckligen  skall  omfattas  av  artikel  5  i 

158 Förordningen är en vidareutveckling av en konvention på området från 1995. 
Konventionen kom dock aldrig att träda i kraft.
159 EC 1346/2000.
160  Wessels, B., The EC Insolvency Regulation: Three years in force, European Company 

Law, June 2005, Issue 2, s. 51. 
161 DS 2007:6 s.196.
162 Butter, not 143, s. 280.



förordningen.163 Butter är mer tveksam och hävdar, med stöd av en rapport 
från House of Lords, att en floating charge ej lever upp till kraven på direkt 
samband mellan säkerheten och egendomen.164 Såväl Butter som House of 
Lords  drar  slutsatsen  att  sannolikt  enbart  en  realiserad  floating  charge 
omfattas. Dock påpekar man att det vore önskvärt ett vägledande avgörande 
från EG-domstolen.165 

Artikel 5 ger således ett relativt starkt skydd till en borgenär med säkerhet i 
en realiserad floating charge eller annan säkerhet som omfattas av artikeln. 
Undantag görs dock om säkerhetsrätten anses strida mot public policy (art. 
26 IF) i landet där insolvensförfarandet inletts. Det spelar här inte någon roll 
om egendomen vid upplåtelse befann sig i en stat som erkände aktuell typ 
av säkerhet.166 Public policy är enligt artikel 26 IF även den enda grunden 
för en stat att vägra erkännande av slutfört insolvensförfarande. Det spelar 
här ingen roll om viss del av säkerhetsunderlaget fanns i en stat som erkände 
en viss säkerhetsrätt när den uppläts. Underkännande kan likväl göras om 
egendom flyttats till stat som ej erkänner säkerheten, exempelvis en floating 
charge.167 Det  råder  enligt  House  of  Lords  stor  osäkerhet  avseende 
erkännande av en floating charge i exempelvis Tyskland.168

Som vi kunnat konstatera ovan är insolvensrätten idag harmoniserad inom 
unionen varför  det  nu  föreligger  ett  hinder  mindre  mot  en  framgångsrik 
harmonisering av sakrätten. Möjligen kan artikel 5 i förordningen rent av 
ses som ett försök till en minimiharmonisering av sakrätten och därför inge 
hopp om att förutsättning finns för att nå hela vägen.

7.2.1 Utländska säkerhetsrätters värde i 
Sverige 

Det  svenska  rättssystemets  utvidgade  traditionskrav  för  med  sig  att 
egendom,  belastad  med  en  giltig  säkerhetsupplåtelse  från  ett  land,  som 
senare  förflyttas  till  Sverige  omfattas  av  kravet  på  bibehållen  tradition. 
Återlämnas egendomen till  gäldenären efter att den förflyttats till  Sverige 
förändras  situs.  Säkerhetsrätten  blir  då  ogiltig  med  stöd  av  svensk  rätt. 
Kravet på en bestående tradition alternativt registrering torde betyda att en 
tysk formlös säkerhetsöverlåtelse blir ogiltig från det att saken kommer till 
Sverige. I  praktiken har dock domstolarna valt  att  anta en något  flexibel 
inställning här, varför egendom som endast tillfälligt eller oväntat befinner 

163 Mellquist, not 95, s. 225ff.
164 HL select committee on the European Community Convention on Insolvency 
Proceedings 7th Report (HL Paper (1995-1996) no 59) para84. 
165 Butter, not 143, s. 292.
166 Butter, not 143, s. 285.
167 Butter, not 143, s. 277, 285.
168 HL Paper (1995-1996), not 162, no 59. 



sig i Sverige ej omfattas av det stränga kravet.169 Har däremot avsikten varit 
att saken skall exporteras till Sverige eller har viss tid förflutit från det att 
saken kom till Sverige görs inget undantag. Borgenären anses då ha haft tid 
att skaffa sig en ny säkerhet. Den osäkerhet som såväl huvudregeln som de 
nationella undantagen skapar för kreditgivare talar dock för en strävan emot 
en unifiering.170 

Företagshypotekslagen  stadgar  att  den  egendom  som  omfattas  är  all 
gäldenärens  egendom  knuten  till  verksamhet  som  utförs  i  landet.  Detta 
stadgande  utgör  ej  något  hinder  emot  att  egendomen  kan  befinna  sig 
utomlands. Givetvis kan problem uppstå när egendomen skall  drivas in i 
samband med en konkurs, men rent rättsligt så är det endast avgörande att 
verksamheten är registrerad i Sverige.171 

7.2.2 Tysk syn på företagshypotek och floating 
charges

Huruvida en giltig säkerhet existerar skall alltid avgöras enligt lagen i landet 
där säkerheten upplåtits. En tysk domstol skall därför vad avser denna fråga 
tillämpa  engelsk  rätt  på  en  floating  charge  och  svensk  rätt  på  ett 
företagshypotek. Det är däremot långt ifrån säkert att en sådan hypotekarisk 
säkerhetsrätt erkänns i ett land som Tyskland. En floating charge innehar en 
än mer hotad position än företagshypoteket, då den gör anspråk på att ge 
borgenären sakrättsligt skyddad rätt till egendomen. Enligt tysk rätt måste 
egendom  som  omfattas  av  en  rätt  in  rem vara  noga  preciserad.  Den  i 
engelska kontrakt vanligt förekommande formuleringen the undertaking of  
the  company  får  antas  vara  alltför  vag  för  att  leva  upp  till  detta 
preciseringskrav.  Formuleringen  all  its property,  plus närmare precisering 
om placering kan dock vara tillräcklig. Frågan måste avgöras i det enskilda 
fallet.172 Preciseringskravet  anses  falla  in  under  den  tyska  contra  bonus 
mores-principen det vill  säga vara i  strid med god moral  vilket utgör en 
grund för icke erkännande då det är emot public policy. Vidare kan man i en 
tysk  insolvensprocess  åberopa  förbudet  mot  diskrimineringen  av  tyska 
borgenärer.  Dessa  kan  nämligen  ej  erhålla  motsvarande  heltäckande 
säkerhet  lika  enkelt.  Detta  anses  med  stöd  av  artikel  3.1  i  den  tyska 
grundlagen vara i strid mot public policy. Ett ytterligare hot mot ett tyskt 
erkännande av såväl ett företagshypotek som en floating charge är om den 
utländska  säkerheten  anses  utgöra  initial  översäkring  enligt  138(1)  BGB 
vilket i så fall gör säkerhetsavtalet ogiltigt. Även detta faller in under public 
policy.173

169 NJA 1984 s. 693.
170 Bogdan, not 33, s. 302ff. 
171 Dahlgren, Rune, not 34, s. 32; NJA 1963 s. 129.
172 Butter, not 143, s. 294.
173 Butter, not 143, s. 295-298.



7.2.3 Främmande säkerhetsrätters ställning i 
England

En säkerhetsrätt upplåten i ett annat land, men där egendomen flyttats till 
England  innan  ianspråktagande  anses  ha  England  som  situs  vid  tid  för 
realisering. Har saken befunnit sig en tid i England kan säkerheten enligt 
artikel  860 Companies  Act  behöva  registreras  även här  oaktad  eventuell 
registrering i annan stat. Annars blir säkerheten ogiltig. Har egendom ställd 
som säkerhet oväntat flyttats till England bör det dock vara tillräckligt att 
registrering skall kunna ske där inom vad som kan anses vara skälig tid.174 

Trots idogt sökande har jag inte funnit någon klar information om huruvida 
en  engelsk  domstol  skulle  erkänna  och  verkställa  en  dom  som  ger 
borgenären en rätt grundad på en tysk säkerhetsöverlåtelse.175 I avsaknad av 
doktrin på området vill jag dock tillföra några egna reflektioner här.
 
Enligt Insolvensförordningens artikel 5 skall den tyska säkerhetsrätten som 
huvudregel  skyddas  om  konkursförfarande  inletts  i  England.176 Är  det 
däremot  fråga  om ett  tyskt  konkursförfarande  där  underlaget  är  en  tysk 
säkerhetsöverlåtelse som har gjorts med avseende på egendom som befinner 
sig i England bör en tysk exekutionstitel erkännas enligt principen om lex  
rei sitae.177 Jag ser ej någon anledning till att den tyska säkerhetsöverlåtelsen 
skulle anses vara i strid med public policy och på denna grund kunna vägras 
erkännande.  England  tillämpar  som  ovan  nämnts  en  unitär  syn  på 
äganderättsövergången.  Det  torde  således  inte  föreligga  någon  direkt 
anledning att ej tillåta en säkerhetsöverlåtelse av tysk modell, även om detta 
ej  skulle ske med stöd av  constitutum possessorium.  Det är däremot inte 
omöjligt att en engelsk domstol av reciprocitetsskäl skulle vägra erkänna en 
främmande säkerhetsrätt  i  den utsträckningen en  floating  charge ej  hade 
erkänts i den andra staten.

174 Adams, David, Banking and Capital Markets, 2010, College of Law Publishing, Surrey, 
s.188.f; Se not 168 avseende svensk rätt. Detsamma torde gälla i England.
175 Det svenska företagshypoteket har en nationell begränsning varför egendom som flyttats 
till England fråntas hypoteksunderlaget. Denna situation skapar därför inte heller några 
oklarheter i detta sammanhang.
176 Se not 158.
177 Håstad, not 95 s. 750f.



8 Harmoniseringsprojektet

8.1 Inledande iakttagelser

Rättsläget  beträffande  säkerhetsrätter  i  stort  är  mycket  splittrat  i  Europa. 
Konsekvenserna härav har blivit att stor osäkerhet skapats för investerare 
och handelspartner. Detta har i sin tur medfört att kostnaderna för att erhålla 
en kredit mot säkerhet ökat. I flera omgångar har man utan direkt framgång 
försökt skapa ett nytt system med en gemensam säkerhetsrätt. Motsvarande 
unifiering skedde i USA på 1940-talet. Där var bristerna då ännu större än 
de vi ser i Europa idag.178

Såväl inom det nordiska som det europeiska rättssamarbetet har det under en 
längre tid funnits en strävan att nå en harmonisering av förmögenhetsrätten. 
Den inomeuropeiska gränsöverskridande handeln skulle ha mycket att vinna 
på en harmonisering. På många områden, exempelvis inom köprätten, har 
man kommit långt men på sakrättens område synes det vara omöjligt  för 
länderna  att  enas.  Även  om  ett  flertal  säkerhetsrätter  har  liknande 
beteckningar så är de allt annat än enhetliga. Det råder rent av oenighet om 
vad en säkerhetsrätt är. De olika reglerna om säkerhetsrätter hindrar den fria 
rörligheten, ökar riskerna för aktörer samt höjer transaktionskostnaderna.179 

Vidare  är  sakrättens  regler  nära  knutna  till  insolvensrätten.  Tidigare  har 
skillnaderna  här  utgjort  en  utav  anledningarna  till  svårigheten  med  att 
harmonisera sakrätten.  Detta delproblem är dock till  viss  del  löst  genom 
tillkomsten av insolvensförordningen.

Utmärkande  för  de  olika  typer  av  säkerhetsrätter  som  erbjuds  i  de 
europeiska  staterna  är  att  lagstiftningen  även på  det  nationella  planet  är 
något  rörig.  I  Sverige  har  vi  exempelvis  inte  en  enhetlig  lag  om 
säkerhetsrätter  utan  istället  speciallagstiftning  om  varje  enskild 
säkerhetsrätt,  som  även  kompletteras  med  en  analog  tillämpning  av 
skuldebrevslagen. Vid sidan av denna differentierade lagstiftning finns det 
för  varje  egendomsslag  ett  enskilt  register  där  säkerhetsrätten  skall 
registreras  för  att  uppfylla  publicitetskravet.  När  de  olika  europeiska 
staterna dessutom har olika syn på vad egendomsbegreppet innebär och när 
äganderätt övergår så är det inte svårt att förstå att en harmoniseringsprocess 
snabbt  stöter  på  problem.180 Ett  av  skälen  till  svårigheterna  med 
harmoniseringen av detta område är att det icke endast handlar om parters 
rättigheter och skyldigheter,  utan om att  rangordna vilket  av flera giltiga 
anspråk som skall generera bäst rätt. Olikheterna grundar sig dels i politiska 

178 Persson, not 152, s. 345ff.
179 Persson, not 152, s. 331f.
180 Persson, not 152, s. 332.



och  rättsekonomiska  överväganden,  dels  i  en  differentierad  syn  på 
sakbegreppet och äganderättens övergång.181

Det finns två vägar att gå för att harmonisera sakrätten. Den första mjukare 
lösningen innebär att de europeiska staterna fokuserar på att harmonisera 
den internationella privaträtten och även möjliggöra lagval på detta område. 
Alternativet är att harmonisera den materiella rätten, något som får anses 
vara än mer eftersträvansvärt men samtidigt mycket svårare. IP-rätten och 
dess princip om lex rei sitae  har behandlats ovan varför jag i det följande 
kommer fokusera på försöken att harmonisera den materiella rätten.

8.2 Bakgrund till det pågående arbetet 
med en allomfattande harmonisering 

Arbetet  med  att  skapa  en  enhetlig  europeisk  avtalsrätt,  ett  projekt  där 
sakrätten  ingår,  är  en  vidareutveckling  av  Lando-kommissionens  arbete. 
Lando-kommissionen  inledde  sitt  arbete  1982  och  resultatet  blev 
utformningen av PECL (Principles of European Contract Law) som utgivits 
i tre delar där den sista delen publicerades 2003. PECL kan idag tillämpas 
som  soft  law men  anses  även  utgöra  ett  första  steg  mot  en  europeisk 
civillagstiftning.182 Anledningen  till  att  soft  law  föredrogs  framför 
harmonisering  genom  direktiv  var  att  man  önskade  undvika  främmande 
fragment i den nationella lagstiftningen. Det ansågs föreligga en risk för att 
harmonisering genom direktiv främst skulle störa den existerande nationella 
strukturen på ett negativt sätt. PECL omfattar ej sakrätten som rättsområde. 

1989 och  1994 avgav Europaparlamentet  resolutioner  om behovet  av  en 
kodifierad  europeisk  civilrätt.  Med  stöd  av  dessa  resolutioner  samman-
kallade den holländske justitieministern till en konferens dit akademiker och 
praktiker inbjöds för att  diskutera frågan.  Flertalet kunde enas om att en 
grupp  av  praktiker  skulle  sammansättas  vilka  skulle  studera 
förutsättningarna för en europeisk civilrätt. Här lades grunden för  SGECC 
(Studygroup on a European Civil  Code)  en arbetsgrupp indelad i  mindre 
delgrupper  vilka  var  och  en  ansvarar  för  ett  begränsat  rättsområde.  Det 
utredande arbetet rörande sakrätten inleddes efter att parlamentet avgett en 
resolution om detta 2001 och kommissionen tillsatt en arbetsgrupp ledd av 
Christian von Bar och Ulrich Drobnigmed från SGECC. Vid denna tidpunkt 
talade  kommissionen inte  längre uttryckligen om ”en europeisk civillag” 
men  istället  strävan  efter  att  skapa  ett  instrument  för  att  nå  en 
harmonisering. 2003 avlade parlamentet  ytterligare en resolution där man 
fastlade att det inom unionen fanns en gemensam strävan om att ta fram en 

181 Håstad, not 95 s. 745ff.
182 http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/survey_pecl.htm, 
2010-02-04 13:09.
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common frame of reference  samt ett icke bindande lagstiftningsinstrument. 
Den utredande rapporten lades fram 2004.183 Denna innehöll stor del av det 
arbete  som senare  kommit  att  användas  för  att  ta  fram ett  utkast  till  en 
common frame of reference. Det senaste utkastet till en gemensam referens-
ram publicerades i början av 2009.184

8.3 Study on Property Law and Non-
contractual Liability Law

I inledningen av studien konstateras att  försöken att harmonisera civilrätten 
i sin helhet förutsätter en ingående harmonisering av de olika delområdena. 
För att en harmonisering av avtalsrätten skall kunna komma till stånd är det 
exempelvis  en förutsättning att  lagstiftningen på sakrättens  område inom 
Europa jämkas samman. Detta inte minst då det råder oenighet om vilken 
reglering som tillhör vilket rättsområde. Vad som är sakrätt i ett land kan 
mycket väl anses falla inom avtalsrättens område i ett annat land.185 

8.3.1 En differentierad syn på sakbegreppet

Det  föreligger  grundläggande  skillnader  i  de  olika  ländernas 
begreppsjurisprudens avseende sakbegreppet, vilket i sin tur är avgörande 
för avgränsningen av sakrättens område. Vad gäller de tre länder som är i 
fokus  för  min  studie  kan  det  konstateras  att  Tyskland  har  ett  snävt 
sakbegrepp.  Tinget  (the  thing) som  begrepp  innefattar  enbart  fysiska 
föremål  medan  sakrätt  anses  omfatta  rättigheter  såsom fordringsrätt  och 
nyttjanderätt. I England och Sverige å andra sidan anses allt vara ett ting 
som kan bära en rättighet. I Sverige är exempelvis allt lös egendom som ej 
är att betrakta som fast egendom enligt jordabalken. Här innefattas således 
såväl  fysiska  ting,  fordringar,  skuldebrev,  immateriella  rättigheter  samt 
nyttjanderätt  i  fast  egendom. England gör samma distinktion mellan  real  
property och personal property. I rapporten konstaterar man att innebörden i 
dessa  för  sakrätten  grundläggande  begrepp  måste  unifieras  innan ens  en 
ansats till harmonisering kan bli möjlig.186 

8.3.2 Äganderättsövergång

Som beskrivits tidigare i detta arbete så finns det två förhärskande synsätt på 
äganderättens övergång, unitary approach respektive split approach. Då val 
av synsätt  här är avgörande för sakrättens struktur.  Således är det  i  allra 

183 Utredningen kom att kallas ”Study on property Law and Non-Contracutal Liability as 
they relate to Contract law”.
184 http://www.sgecc.net 2010-02-04 13:44.
185 Von Bar, Drobnig, not 90, s.47.
186 Von Bar, Drobnig. not 90, s. 309 f.f.
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högsta grad väsentligt att se över vilket synsätt som skall gälla för det fall att  
man inom EU hyser framgång med projektet att skapa en gemensam sakrätt. 
Avgörande blir här i vilken grad sakrätten skall vara självständig eller direkt 
kopplad  till  kontraktet.  En  split  approach främjar  självständighet  men 
huruvida  detta  är  eftertraktansvärt  är  enligt  the  study  group ej  fastställt 
ännu.187

8.3.3 Vissa iakttagelser avseende den 
europeiska sakrättens utformning 

Gemensamt för ett svenskt företagshypotek, en brittisk floating charge och 
en tysk säkerhetsöverlåtelse är att de möjliggör för en gäldenär att ställa sin 
lösa  egendom som säkerhet,  utan  att  förfoganderätten  inskränks  i  någon 
större  utsträckning.  Håstad  menar  inledningsvis  i  en  artikel  om 
förutsättningarna för en harmonisering att förfoganderättens ram bör vara 
dispositiv mellan parterna.188 

Synen  på  godtrosförvärv  skiljer  sig  till  viss  del  mellan  de  europeiska 
länderna  idag.  Exempelvis  förutsätter  vissa  länder  att  överlåtelsen  varit 
onerös,  vilket  svensk  rätt  inte  uppställer  något  krav  för.  Vid  en 
harmonisering torde  det  dock stå  klart  att  det  bör  finnas möjligheter  för 
köpare att göra giltiga godtrosförvärv,  även om tinget är belastat  med en 
säkerhetsrätt.189 Det råder en balansgång mellan värnande av borgenärens 
intresse att ha en stark säkerhet och att främja företagsrekonstruktioner. 

Tanken  bakom  en  realsäkerhet  är  att  borgenären  skall  hållas  utanför  ett 
ackord. Att som i Tyskland göra det enkelt att upplåta säkerhet i all framtida 
egendom utan någon publicitet är vid en första anblicken en smidig lösning 
som  ser  ut  att  generera  billiga  krediter.  Problemet  med  avsaknaden  av 
publicitet genom tradition eller registrering är dock att en borgenär aldrig 
vet  om  någon  annan  innan  honom  har  upptagit  en  likadan  säkerhet  i 
egendomen.  Konsekvensen  blir  en  risk  att  borgenären  förutsätter  sämsta 
möjliga  scenario  och  därför  kräver  en  större  säkerhet.190 Håstad 
argumenterar för ett registreringskrav och pekar på fördelarna med att även 
kräva  denuntiation  till  andra  kända  säkerhetshavare.  Båda  kraven  är 
influerade  av  UCC.  Det  kan  tyckas  onödigt  betungande  att  kräva  dessa 
moment men här menar Håstad att med hjälp av dagens möjligheter att låta 
dessa två publicitetsmoment ske elektroniskt så försvåras upplåtandet av en 
säkerhetsrätt  enbart  marginellt.  Däremot  anses  registrering  av  fordrans 
belopp vara alltför betungande. 

187 Von Bar, Drobnig. not 90 s. 321f.
188  Håstad, not 95 s. 765.
189  Håstad, not 95 s. 765ff.
190 Håstad, not 95 s. 768ff.



The study group har framhävt att registreringen sannolikt skall kunna ersätta 
traditionen och att registrering skall göras separat i varje land. Dock skulle 
man här sannolikt göra ett undantag från kravet på nyregistreringen när en 
sak  flyttats.191 Ett  sådant  undantag  stämmer  väl  överens  med  dagens 
undantag från lex rei sitae på det IP-rättsliga området. Att tillåta inteckning i 
all  egendom  gör  att  missförstånd  och  gränsdragningsproblem  undviks. 
Slutligen  säger  Håstad  att  en  företagsinteckning  bör  tillskrivas  en  stark 
förmånsrätt där endast pantsättning av individuellt pantsatta tillgångar skall 
gå före.192

8.3.4 Tvingande rätt eller vägledande dokument

I kommentaren till utkastet ”common frame of reference” belyser man att ett 
utav de grundläggande problemen är frågan om en europeisk sakrätt skall 
utformas dogmatiskt eller faktiskt. På många håll i Europa talar sakkunniga 
starkt för en dogmatisk syn där en enda formel skall  besvara alla frågor. 
Inom skandinavisk doktrin har denna stränga syn fått utstå mycket kritik. 
Håstad  menar  exempelvis  att  äganderätten  inte  kan  övergå  vid  en  och 
samma tidpunkt,  utan hänsyn till  fakta  i  den enskilda situationen.  Vidare 
poängterar Håstad att skillnaderna i det enskilda fallet sannolikt är mindre 
om  jämförelsen  görs  utifrån  ett  faktiskt  angreppssätt  med  fokus  på 
konsekvenserna i det enskilda fallet snarare än rubriceringarna. Ett sådant 
synsätt  är även klart bättre ur ett rättsekonomiskt perspektiv då det finns 
stora fördelar med att tillse att näringsidkare i större utsträckning kan förstå 
lagen utan juristens hjälp. UCC vore enligt Håstad en lämplig förebild där 
all säkerhet behandlas lika oberoende av benämning.193 

191  Motsvarande UCC:s fyra månaders-regel.
192 Håstad, not 95 s. 771f.; Persson. Annina, Förbehållsklausuler i vissa främmande 
rättssystem, s.285f., 1998, Jure , Stockholm.
193  Håstad, not 95 s. 752f,756.



9 Konklusion och avslutande 
synpunkter

9.1 Traditionsprincipens inflytande på 
företagshypoteket som 
säkerhetsinstrument

Som  framkommit  tydligt  i  det  rättshistoriska  avsnittet  så  är  traditions-
principen en av de äldsta principerna kopplade till äganderättens övergång 
och erhållande av ett sakrättsligt skydd. I NJA 1997 s. 660 yttrar HD att 
traditionsprincipen är en så viktig grundprincip i svensk rätt att den ej får 
frångås utan stöd i lag. Under senare år synes HD dock ha börjat anta en 
något  mer  pragmatisk  inställning  till  denna  princip,  vilket  tydligt 
framkommer i Håstads tillägg i NJA 2008 s.684. När man nu, om än med 
viss försiktighet, har vågat lätta på denna tidigare starkt tillslutna ventil så är 
vi möjligen i inledningen av ett nytt kapitel. Är det möjligen så att vi ser en 
successiv uttunning av den tidigare så fast förankrade traditionsprincipen? 
Kommer vi i publicitetsskapande syften i allt större utsträckning förlita oss 
på registrering istället för för att kräva tingets förflyttning?

I Sverige utgör, som ovan nämnts, besittningsrubbningen det huvudsakliga 
sakrättsmomentet  på  ett  långt  mer  funktionellt  sätt  än  övriga  nutida,  på 
romersk rätt grundade, rättsordningar. Det räcker således inte med ett avtal 
om överlåtelse som i den engelska rätten. Inte heller accepteras constitutum 
possessorium. Utgången  i  det  välkända  NJA 1975  s.638,  det  så  kallade 
husvagnsfallet, är ett tydligt exempel på denna stränga syn. Sannolikt skulle 
samma  fall  få  en  annan,  mindre  köparfientliga,  utgång  i  Tyskland  eller 
England. 

Samtidigt  bör  inte  skillnaden  mellan  länder  som  tillämpar  traditions-
principen och länder med en unitär syn på äganderättsövergången göras för 
stor. I länder som förlitar sig på avtalsprincipen är det inte så att säljarens 
och  hans  borgenärers  skydd  suddas  ut  helt  så  snart  avtal  ingåtts.  På 
motsvarande sätt finns i länder där traditionen är i fokus ett flertal sätt att 
avstå  från  fysisk  tradition.  Sagaert194 förespråkar  därför  ett  funktionellt 
synsätt, vilket han menar klargör att de reella skillnaderna mellan de olika 
systemen  ej  är  så  stora.  Med  ett  sådant  synsätt  skulle  därför  en 
harmonisering kännas mindre omöjlig.195

194 Medlem av arbetsgruppen som utreder förutsättningarna för harmoniserings av sakrätten 
i regi av SGECC.



Traditionsprincipen får betraktas som ett utav skälen till företagshypotekets 
tillkomst.  Genom  att  säkra  gäldenärens  möjlighet  att  fullgöra  sina 
förpliktelser  ges  borgenären  en  trygghet.  Borgenären  vågar  då  i  större 
utsträckning  låna  ut  kapital  till  en  näringsidkare  i  behov  av  kredit. 
Traditionsprincipen får här stå tillbaka för det enskilda omsättningsintresset 
genom att gäldenären kan fortsätta nyttja egendomen. 

Det  är  osäkert  vad  en  försvagad  traditionsprincip  skall  tros  få  för 
konsekvenser för den hypotekariska säkerhetsrättens framtid. Har företags-
hypoteket spelat  ut  sin roll  om säkerhetsöverlåtelser börjar tillåtas även i 
Sverige? Möjligen, men det är nog tveksamt om säkerhetsöverlåtelser enligt 
tysk modell skulle tillåtas i Sverige, då den tyska varianten har fått  utstå 
kritik  från sakkunniga  i  bland annat  England.  Säkerhetsupplåtelser  enligt 
sådan modell har ansetts vara alltför vidsträckta och skapa en osäkerhet för 
borgenärer,  då  det  blir  i  stort  sett  omöjligt  att  bedöma  gäldenärens 
betalningsförmåga. Jag tror att vi ser en försvagning av traditionsprincipen, 
men denna kommer leva kvar. Sannolikt kommer constitutum possessorium 
ej  accepteras oavsett  om en harmonisering kommer till stånd eller ej. En 
svensk näringsidkare lär även fortsättningsvis upplåta företagshypotek. Jag 
vill  tro  att  en  försvagad  traditionsprincip  främst  kommer  påverka 
överlåtelser. 

9.2 Företagshypotek, Floating Charge 
eller säkerhetsöverlåtelse – fördelar 
och nackdelar

Den  stora  skillnaden  mellan  en  engelsk  floating  charge  och  ett  svenskt 
företagshypotek  är  att  den  förstnämnda  ger  borgenären  ett  sakrättsligt 
skyddat anspråk. I Tyskland ses traditionen som en del utav det sakrättsliga 
avtalet och pantsättning utan tradition är ej möjligt. Här tillåter man å andra 
sidan  constitutum possessorium, ett formlöst avtal där säljaren kan besitta 
viss  egendom för köparens  räkning.  Såväl  institutet  företagshypotek som 
floating charge är i det närmaste konstruerade för att komma runt förbudet 
mot  constitutum  possessorium.  På  motsvarande  sätt  är  dock  säkerhets-
överlåtelse med hjälp av just constitutum possessorium ett sätt att i Tyskland 
skapa  en  säkerhet  som  får  samma  funktion  som  de  svenska  respektive 
engelska lösningarna. 

Med beaktande  av de  olika  lösningar  som jag har  redogjort  för  i  denna 
uppsats, så får det svenska företagshypoteket på gott och ont anses vara den 

195 Sagaert. Vincent, Consensual versus Delivery systems, Faber. Wolfgang, Lurger. Birgitta 
(red.), Rules for the Transfer of Movables – A candidate for European Harmonisation or 
National Reforms, 2008, Sellier, München, s.35f.



strängaste lösningen. Den ställer  krav på upplåtaren att  tillse vederbörlig 
registrering, men ger trots detta inte borgenären något sakrättsligt skyddat 
anspråk gentemot tredjeman. Den tyska lösningen är smidig i samband med 
en upplåtelse då inget krav på registrering föreligger. Däremot är det stränga 
preciseringskravet betungande för parterna. Skälet till att  preciseringskravet 
tillkommit har dock sannolikt att göra med den otydlighet avsaknaden av 
publicitet medför. En borgenär har i Tyskland mycket dåliga förutsättningar 
för att kontrollera gäldenärens ekonomiska situation, då det ej finns något 
register som visar hur stor del av gäldenärens egendom som är intecknad.

Min åsikt är, efter att ha studerat de tre länderna närmare, att den engelska 
lösningen floating charge blir mer rimligt betungande än företagshypoteket, 
men en likväl tillräckligt säker lösning. Denna slutsats drar jag med stöd av 
det  faktum att  en  floating  charge  ger  borgenären en sakrättsligt  skyddad 
rättighet, att den ej är geografiskt begränsad till att endast omfatta egendom 
i England, samt att den omfattar fler egendomsslag än företagshypoteket. 
Kravet  på  registrering  underlättar  frågan  om  bäst  rätt  i  samband  med 
utmätning eller konkursförfaranden, vilket sannolikt minskar risken för att 
kostsamma tvister uppstår. 

Utan  att  närmare  ha  utrett  behovet  av  att  förändra  företagshypotekets 
struktur så anser jag att  det  kan finnas fördelar med att låta  det svenska 
företagshypoteket influeras av strukturen för det engelska institutet floating  
charge.  Att  en  floating  charge grundar  sig  på  common law,  som saknar 
tradition i vår bemärkelse, torde inte utgöra något hinder. Jag anser det kort 
och gott eftersträvansvärt att ge hypoteksinnehavaren ett sakrättsligt skyddat 
anspråk. En bättre säkerhet gör behovet av översäkring mindre nödvändig. 
Vidare skulle en sådan förändring innebära att företagshypoteket, om inte 
annat i samband med realisering, skulle omfattas av insolvensförordningen 
och erkännandekravet i artikel 5. Det skulle starkt gynna en svensk borgenär 
i en alltmer gränsöverskridande handel.

9.3 IP-rätt v.s harmoniserad lagstiftning

Det synes råda enighet om att förbättrade möjligheter för upplåtande samt 
ianspråktagande av säkerhetsupplåtelser på gränsöverskridande basis är en 
förutsättning  för  att  handeln  på  den  europeiska  marknaden  skall  kunna 
stärkas och utvecklas. Frågan är dock om utvecklingen bör ske genom en 
reformering  av  IP-rätten  eller  om  vi  bör  fortsätta  sträva  emot  en 
harmonisering av sakrätten?

Den stora fördelen med att nöja sig med att reformera den internationella 
privaträtten är att detta sannolikt är en enklare väg att gå. Huvudregeln idag 
om att  lex  rei  sitae skall  styra är  på sätt  och vis  logiskt, men skapar en 
osäkerhet då säkerhetens giltighet kan upphöra till följd av förflyttning av 



tinget. Jag anser det vara eftersträvansvärt att om man väljer att reformera 
IP-rätten göra sakrätten till en del utav Rom I förordningen, alternativt ett 
utav denna förordning influerat regelverk. Vad gäller innehållet anser jag att 
det  skulle  kunna  vara   en  god  idé  att  låta  sig  influeras  av  insolvens-
förordningen. Systemet med universella och territoriella förfaranden skulle 
även i  en IP-rättslig kontext kunna avse tingets placering. Huvudregeln i 
avsaknad av lagval skulle i så fall vara att tillämpa lagen där säkerheten 
upplåtits.  Dock skulle  borgenären kunna välja  att  stämma in i  staten där 
tinget befann sig och då låta den lagen styra. Genom att införa ett sådant 
system skulle lex rei sitae leva kvar men som en alternativ lösning, ej som 
en  huvudregel.  Borgenärens  säkerhet,  giltig  i  upplåtelsestaten,  skulle  i 
enlighet med insolvensförordningen artikel  5 bli  giltig i  alla andra stater. 
Problemet  med  att  säkerheten  skulle  kunna  vägras  erkännande  med 
hänvisning  till  undantaget  om  public  policy  skulle  givetvis  kvarstå  som 
problem, men denna reformering av IP-rätten skulle dock vara ett stort steg i 
rätt riktning.

I stycket ovan har jag gett uttryck för mina tankar avseende fördelarna med 
en reformerad IP-rätt. Vi bör dock komma ihåg att harmoniseringsprojektet 
är långt mycket mer än ett juridiskt projekt. Det är istället i allra högsta grad 
ett politiskt projekt med den ideologiska utgångspunkten att alla medlemmar 
av den europeiska unionen tjänar på en gemensam lagstiftning. Gemensam 
lagstiftning är enligt detta synsätt att betrakta som en förutsättning för den 
fria  marknaden  och  en  effektivisering  av  handeln  inom  unionen. 
Europasamarbetet har tagit ett flertal steg i federalistisk riktning under de 
senaste åren. Frågan är dock hur långt det är eftersträvansvärt  att gå? Är 
målet ett  Europas Förenta Stater? Ett så långtgående europasamarbete är 
sannolikt ej aktuellt, men med en union som är beredd att gå halva vägen 
skapas lätt  förvirring och disharmoni.  Förklaringen är att  EG-lagstiftning 
kommer utifrån och läggs ovanpå de nationella regelverken. Om civilrättens 
övriga  delar  blir  harmoniserad  genom  en  common  frame  of  reference 
baserad  på  PECL så  kommer  det  sannolikt  bli  nödvändigt  att  även  låta 
sakrätten bli gemensam för hela unionen. Detta tror jag är en förutsättning 
för en fungerande kreditmarknad.

För det fall att medlemsstaterna enas om att harmonisering är rätt väg att gå 
kvarstår frågan huruvida detta skall ske genom tvingande rätt eller soft law. 
Väljer  medlemsstaterna  det  första  alternativet  så  sker  detta  på  bästa  sätt 
genom  EG-direktiv,  medan  soft  law  enklast  skapas  genom  en  modellag 
vilken stater  kan använda som förebild  vid lagstiftningsarbete,  eller  som 
enskilda parter kan låta utgöra ett dispositivt lagval. En modellag är mindre 
kontroversiell,  enklare  att  få  igenom,  men  riskerar  samtidigt  att  bli 
verkningslös.



Christina  Ramberg  har  i  en  artikel  diskuterat  förutsättningarna  för  en 
harmonisering  av  civilrätten  i  stort.196 Hon  talar  i  denna  artikel  för  en 
harmonisering, men påpekar samtidigt att unionen ännu inte är redo för ett 
sådant steg. Jag är nog villig att hålla med henne. Denna försiktighet hindrar 
dock ej upprättandet av modellagar likt PECL, då de kan användas som mall 
för ett senare lagstiftningsarbete. Jag anser således att staterna ej behöver 
välja antingen eller. Det bör istället vara möjligt att först forma civilrätten 
inklusive  sakrätten  som  ett  soft  law  instrument,  för  att  i  framtiden  när 
unionen är mogen transformera det vägledande dokumentet till ett direktiv. 
Har modellagen utformats på ett attraktivt sätt så är det vidare inte omöjligt 
att  många länder redan gjort  existerande soft  law till  nationell  rätt.197 En 
övergångsfas kan då ske än smidigare. Hur lång tid detta projekt skall ta är 
för  mig  omöjligt  att  sia  om.  Christina  Ramberg  har  yttrat  att 
harmoniseringsprojektet bör ses i ett 40 års perspektiv. Ett antagande som 
säkerligen kan vara rimligt.

9.4 Företagshypotekets framtid i en 
europeisk sakrätt 

Flertalet av de europeiska länderna synes i någon form acceptera säkerheter 
i  gäldenärens  hela  förmögenhetsmassa,  inklusive  framtida  tillgångar.  Jag 
tror därför att företagshypoteket eller en motsvarighet till detta kommer att 
leva vidare i en eller annan form, även om den europeiska sakrätten skulle 
harmoniseras.  Mer  osäkert  är  det  om  det  tyska  rättssystemets  nästan 
obegränsade möjlighet att upplåta realsäkerhet kommer kvarstå.

Traditionsprincipen kommer sannolikt få ge efter något till förmån för att 
använda  registrering  för  att  tillse  uppkomsten  av  sakrättsligt  skydd.  Då 
företagshypoteket har registrering som bas så skulle denna säkerhetsform 
inte  påverkas  nämnvärt  av  en  sådan  förändring.  Jag  tror  istället  att  ett 
företagshypotek står sig starkt i en europeisk sakrätt, om än förhoppningsvis 
influerad  av  den  engelska  lösningen  där  borgenären  erhåller  sakrättsligt 
skydd. 

Mitt resonemang i denna analys kan ge sken av att det engelska systemet i 
alla avseenden i det bästa. Det anser jag dock inte. Det finns stora fördelar 
med att ha tradition av tinget i fokus för det sakrättsliga skyddet istället för 
att som i engelsk rätt sätta avtalet i centrum. Skenöverlåtelser hindras bäst 
med  tradition,  men  här  ser  jag  dock  inte  något  hinder  emot  att  låta 
registrering vara tillräcklig. En borgenär eller köpare bör enkelt kunna få 

196 Ramberg, Christina, Mot en gemensam europeisk civillagstiftning,  s.460ff., I SvJT 5-6 
2004 s. 459-474.
197 Se exempelvis UNCITRALS modellag på tvistelösningsområdet som i många kopierats 
rakt av och kommit att bli en del utav nationell rätt.



tillgång till ett sådant register för att den vägen bli varse om att gäldenären 
verkligen äger viss egendom och inte heller pantsatt denna till tredje man.

Enligt  min  åsikt  är  den  nationella  begränsningen  en  svaghet  med  det 
svenska företagshypoteket. Den trygghet och kontroll en sådan begränsning 
skall skapa känns idag omodern. Det finns givetvis  problem med att låta 
hypoteksunderlaget  få  en  vidare  geografisk  omfattning.  En  svensk  eller 
utländsk  näringsidkare  med  endast  begränsad  verksamhet  i  Sverige  och 
omfattande  verksamhet  i  annat  land  kan  upplåta  ett  hypotek  här  och  då 
inkludera  all  egendom i  hypoteksunderlaget.  Transaktioner  sker  dock till 
stor  del  gränsöverskridande  idag.  Att  låta  en  säkerhet  vara  geografiskt 
begränsad  skapar  därför  stora  handelshinder  och  även  en  osäkerhet  för 
borgenären.  Detta  då  gäldenären  enkelt  kan  minska  hypoteksunderlaget 
drastiskt genom att flytta värdefull egendom till  ett annat land. Väger vi 
dock  fördelar  mot  nackdelar  så  anser  jag  att  goda  förutsättningar  för 
upplåtande  av  företagshypotek  i  företag  med  verksamhet  i  flera  länder 
stämmer  väl  överens  med  dagens  gränsöverskridande  handel.  Av  denna 
anledning anser jag att  morgondagens hypotekariska säkerhetsrätt bör ges 
vid geografisk täckning.



10 Slutord

Denna uppsats har behandlat det svenska företagshypoteket, dess engelska 
och  tyska  motsvarigheter,  anknytande  IP-rättsliga  problem  samt  det 
svårgenomförda projektet att harmonisera systemet för säkerhetsrätter inom 
unionen. Trots att ambitionen har varit att utföra en deskriptiv studie med ett 
problematiserande  inslag  så  har  jag  i  tanken ständigt  landat  i  den  större 
frågan,  frågan  om  europasamarbetet  kontra  nationalstatens  suveränitet. 
Fördelarna med den fria  marknaden är många,  men medlemsstaterna har 
trots små steg i federalistisk riktning då och då bromsat projektet. Idag står 
vi med ett ben i varje läger vilket skapar disharmoni. Att jämka samman 27 
demokratiska nationalstaters lagstiftning skapar givetvis problem och ställer 
höga krav på en fungerande internationell privaträtt. 

Möjligheten för gäldenären att upplåta en säkerhet i sin egendom, utan att 
för den skull hindras från att nyttja egendomen, är en viktig förutsättning för 
en effektiv kreditgivning. I förlängningen utgör detta även en förutsättning 
för en fungerande handel. Skulle samma regler gälla i alla medlemsstater 
skulle  problemet  givetvis  minimeras.  En  harmonisering  innebär  dock 
oundvikligen  ett  kompromissande  som  i  många  fall  medför  att  staterna 
måste frångå djupt rotade rättsgrundsatser. Denna uppsats löser ej problemet 
och har inte heller haft som ambition att göra detta. Uppsatsen har istället 
haft som målsättning att peka på de hinder som finns, vilka alla i grunden 
kan kopplas till  unionens heterogena samling rättsordningar. 

Jag har länge varit en varm förespråkare av ett starkt europasamarbete, men 
när jag nu nått slutet av detta arbete så har jag börjat tveka kring frågan om 
unifiering är det givet eftersträvansvärda. Då framgångarna i projektet att 
harmonisera sakrätten så här långt har lyst med sin frånvaro så tycker jag att 
det är dags att byta spår. Europasamarbetet skulle tjäna på att fokusera på att 
reformera  den  internationella  privaträtten,  samt  göra  de  nationella 
regelverken  anpassade  för  en  gränsöverskridande  handel.  Detta  behöver 
dock  inte  betyda  att  harmoniseringsprojektet  i  sin  helhet  varit  förgäves. 
Snarare  tror  jag  att  det  kan  behöva  vila  så  att  unionen  i  sin  helhet  får 
konsolideras något. Jag vill därför avsluta denna uppsats med att säga att vi 
nog  kan  se  ett  europeiskt  företagshypotek  i  sinom  tid.  I  väntan  på  en 
harmonisering måste vi dock arbeta för att nå det mer brådskande delmålet, 
som innebär att varje medlemsstat har en sakrätt erkänd och verkställbar i 
grannstaten.  Lyckas  vi  med det  har  vi  grunden till  en stark  och  effektiv 
kreditgivning i den Europeiska Unionen.
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