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Abstract 

 

In Swedish law a grant of authority is generally considered to be revocable at all times. Where 
the parties have agreed a grant of authority should last for a certain period of time, or until the 
task associated with the authority is fulfilled, the donor can become liable for damages to the 
donee if the authority is revoked early. This raises the question whether a grant of authority 
can ever be rendered truly irrevocable, i.e. with the donor legally prevented from revoking the 
authority. While this question was discussed in the preparatory work for the Swedish 
Contracts Act, it was never fully answered and only limited guidance can be found in 
legislation, preparatory work and precedent rulings. Although the topic has been debated 
extensively within the legal community, discussions have seemingly come to a halt. 

When considering the sources of law that constitute the foundation of the Swedish legal 
system, there is a range of theoretical scenarios where an irrevocable authority could occur. 
From these scenarios general conclusions can be made in regards to which prerequisites 
would need to be fulfilled in order for a fully irrevocable authority to be accepted. The 
irrevocable authority needs to be given in the interest of a party other than the donor (often in 
the interest of the donee). Furthermore, the scope of the authority must be limited to a defined 
portion of the donor’s assets and to a specific period of time. Another prerequisite is that the 
authority is exclusive, i.e. the donor cannot act on his own behalf, or give authority over the 
same matter to a person other than the donee. Since the identified theoretical scenarios 
transcend several different judicial areas, the possibility of reliable general rules regarding 
irrevocable authority under the current legal system is unlikely. A feasible alternative would 
be to regulate the process of achieving irrevocable authority in areas where there is a practical 
need and adapting the regulation to fit the specific needs of each legal area. 

Similar legal arrangements already exist outside of the Swedish legal system. These 
arrangements are of interest as they could be used as a source of inspiration for Swedish legal 
development as the current position is still uncertain. An example of such a source is the Draft 
Common Frame of Reference (DCFR) which is the result of a European academic project 
covering principles, definitions and model rules of European private law. This framework has 
already been used in some cases by the Swedish Supreme Court which has increased its status 
as a source of law. In the DCFR a grant of authority (mandate) can be rendered irrevocable if 
it has been given to safeguard a legitimate interest of the donee (agent), or if it is in the 
common interest of several parties to another legal relationship. Nevertheless, regulation can 
be found which states that an irrevocable authority can still be revoked under certain 
circumstances, e.g. when it is terminated for non-performance by the donee or if there is an 
extraordinary or serious reason for termination. Another source of inspiration could be 
English law where irrevocable authority has been a part of the legal system for quite some 
time. Even though English law differs both conceptually and systemically from the Swedish 
legal system, common law could give a pointer for possible legal development in Swedish 
law. 
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Sammanfattning 

 

I svensk rätt kan en fullmakt som utgångspunkt alltid återkallas av huvudmannen. Föreligger 
det ett avtal mellan huvudmannen och fullmäktigen att fullmakten ska gälla under en viss tid 
eller till dess att fullmäktigens uppdrag är slutfört kan skadeståndsskyldighet komma att 
aktualiseras om huvudmannen i förtid återkallar fullmakten. Frågan är dock huruvida en 
fullmakt skulle kunna göras verkligt oåterkallelig med innebörden att huvudmannen är 
förhindrad från att återkalla densamma. Denna fråga diskuterades redan vid avtalslagens 
tillkomst men lämnades öppen i förarbetena. Oåterkalleliga fullmakters ställning i svensk rätt 
är än idag oklar och endast begränsad vägledning går att finna i lagstiftning, förarbeten och 
praxis. Emellertid har det i den juridiska doktrinen förts en relativt omfattande diskussion 
kring oåterkalleliga fullmakter som dock kommit att avstanna. 

Utifrån de olika rättskällorna kan man identifiera ett antal typfall där oåterkalleliga fullmakter 
kan tänkas förekomma. Av dessa typfall framkommer vissa generella förutsättningar för att en 
oåterkallelig fullmakt skulle kunna tillerkännas giltighet. En sådan förutsättning är att 
fullmakten utfärdats i annan än huvudmannens intresse (oftast fullmäktigens). Fullmakten bör 
vidare röra en begränsad del av huvudmannens förmögenhetssfär och inte löpa under 
obegränsad tid. En annan förutsättning är att den görs exklusiv så att inte huvudmannen kan 
föregå fullmäktigen eller utse en annan fullmäktig. De typfall som identifierats aktualiserar en 
rad olika rättsområden där oåterkalleliga fullmakter kan tänkas förekomma varför en generell 
reglering knappast är möjlig. Mer erforderligt vore snarare att inom ramen för de 
rättsområden där oåterkalleliga fullmakter kan tänkas fylla ett praktiskt behov anpassa en 
eventuell reglering utifrån övriga bestämmelser på det specifika området. 

Utanför den svenska rättsordningen förekommer rättsfigurer som liknar oåterkalleliga 
fullmakter. Då det svenska rättsläget är så pass oklart är dessa av intresse och skulle kunna 
fungera som inspirationskälla till en rättsutveckling på området. Här kan Draft Common 
Frame of Reference (DCFR) utgöra ett sådant underlag. DCFR är resultatet av ett europeiskt 
akademiskt projekt som utgörs av civilrättsliga principer, definitioner och modellregler. Detta 
ramverk har på senare år kommit att hänvisas till av Högsta domstolen i vissa avgöranden 
vilket har ökat dess status som rättskälla. I DCFR kan en fullmakt under vissa förutsättningar 
vara oåterkallelig om den har givits i syfte att skydda ett legitimt intresse hos fullmäktigen 
eller flera parters gemensamma intresse. Här återfinns även bestämmelser som anger när en 
oåterkallelig fullmakt trots allt kan återkallas, t ex om fullmäktigen underlåter att utnyttja 
fullmakten eller om särskilda omständigheter föranleder att fullmakten ska upphöra att gälla. 
Ytterligare inspiration kan hämtas från den engelska rättsordningen och den där sedan länge 
reglerade rättsfiguren irrevocable authority. Även om engelsk rätt skiljer sig från svensk rätt 
vad gäller såväl begreppsbildning som systematik kan avgöranden inom ramen för common 
law ge en fingervisning om hur en framtida rättsutveckling på området skulle kunna se ut i 
Sverige. 
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 

Möjligheten att kunna rättshandla genom representant fyller en mycket viktig funktion i såväl 

näringslivet som samhället i övrigt och här utgör fullmaktsinstitutet grunden för denna 

möjlighet. Den rättsliga regleringen av fullmakter återfinns i lag (1915:218) om avtal och 

andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). Bestämmelserna har i princip 

inte kommit att förändras sedan avtalslagens tillkomst varför utvecklingen av fullmaktläran i 

många avseenden skett inom ramen för praxis och doktrin. Här finns emellertid vissa rättsliga 

frågor som fortfarande ter sig oklara. En sådan fråga är huruvida en fullmakt kan vara 

oåterkallelig. Oåterkalleliga fullmakter skulle utgöra ett undantag från den rådande 

huvudregeln om huvudmannens rätt att återkalla given fullmakt. Sådana fullmakter kan 

framstå som främmande för en jurist idag men var något som diskuterades redan innan 

avtalslagens tillkomst. I förslaget till avtalslagen lämnades frågan om oåterkalleliga 

fullmakters tillåtlighet öppen.1 Detta gav upphov till fortsatta diskussioner inom svensk 

doktrin rörande sådana fullmakters tillåtlighet, tillämpning och praktiska behov. Emellertid 

nåddes inga gemensamma slutsatser rörande den oåterkalleliga fullmaktens ställning i svensk 

rätt. Under senare år har ämnet endast sporadiskt behandlats i doktrinen och då ofta inom 

ramen för ett specifikt rättsområde. I aktuell juridisk litteratur på avtalsrättens område 

beskrivs rättsläget ofta som oklart och några egentliga klargöranden har inte heller gjorts i 

svensk domstol. Trots det oklara rättsläget är oåterkallelighet förbjudet vad gäller vissa 

särskilt reglerade fullmaktstyper. Vidare förekommer det att oåterkalleliga fullmakter de facto 

utfärdas. 

Inom ramen för andra länders rättsordningar går det att finna regleringar kring oåterkalleliga 

fullmakter liksom i Draft Common Frame of Reference (DCFR) där det stadgas att fullmakter 

under vissa förutsättningar kan vara oåterkalleliga. 

  

1 Förslag, s. 82. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats syftar till att utreda det oklara rättsläget som råder vad gäller oåterkalleliga 

fullmakters ställning i svensk rätt. Avsikten är att identifiera i vilka situationer oåterkalleliga 

fullmakter kan tänkas förekomma och utifrån dessa situationer analysera oåterkalleliga 

fullmakters tillåtlighet, förenlighet med gällande rätt samt praktiska behov. Utifrån detta söker 

uppsatsen att formulera under vilka förutsättningar oåterkalleliga fullmakter kan tänkas vinna 

giltighet inom ramen för svensk rätt. Slutligen syftar uppsatsen till att belysa hur 

oåterkalleliga fullmakter hanteras utanför den svenska rättsordningen och i vilken mån detta 

kan vara till vägledning för en framtida rättsutveckling i Sverige. 

 

1.3 Avgränsningar 

Inom ramen för uppsatsen behandlas oåterkalleliga fullmakter endast i de situationer då dessa 

på något sätt har aktualiserats i lag, förarbeten, rättspraxis eller doktrin. Eftersom uppsatsen 

spänner över en rad olika rättsområden där oåterkalleliga fullmakter kan tänkas förekomma 

behandlas bestämmelserna inom varje specifikt område endast i den utsträckning de är 

betydelsefulla i förhållande till uppsatsens syfte. 

Vidare kommer de grundläggande reglerna om fullmakt endast att behandlas översiktligt och 

med fokus på de bestämmelser som är av relevans i förhållande till fullmakters 

oåterkallelighet. 

Den del av uppsatsen som rör oåterkalleliga fullmakter i engelsk rätt gör inte anspråk på att 

vara en fullständig genomgång utan avgränsas till de mest vägledande avgörandena i common 

law och den reglering som återfinns i Power of Attorney Act 1971. 

 

1.4 Metod och material 

För att utreda frågan om oåterkalleliga fullmakters ställning i svensk rätt kommer 

undersökningen i huvudsak bedrivas enligt en rättsdogmatisk metod där svaret kommer att 

sökas i de allmänt accepterade rättskällorna. Som nämndes i introduktionen till denna uppsats 

finns endast begränsad vägledning att finna i lagstiftning, förarbeten och rättspraxis. 

Emellertid har oåterkalleliga fullmakter kommit att diskuteras i doktrinen vilket också 
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föranleder att denna rättskälla ges ett relativt stort utrymme i den del av uppsatsen som rör 

undersökningen av oåterkalleliga fullmakter i svensk rätt.2 Härvid ska beaktas att en del av 

doktrinen skrevs under 1900-talets första hälft varför vissa utgångspunkter för diskussionen 

har kommit att förändras till följd av den rättsutveckling som skett sedan dess. När 

diskussionen rör oåterkalleliga fullmakters förhållande till rättsregler som har förändrats 

belyses detta särskilt för att undvika att ge en missvisande bild. 

I uppsatsen görs även komparativa utblickar. Sådana kan dels ge inspiration till lösningar, dels 

verka övertygande om hur det egna systemet bör tolkas, om det egna och det främmande 

systemet förefaller att följa samma grundmönster. Oåterkalleliga fullmakter är en relativt 

outforskad företeelse i svensk rätt varför ett komparativt material kan ge bättre underlag för 

analysen. I denna uppsats utgörs det komparativa materialet av DCFR och engelsk rätt där 

man kan återfinna reglering av liknande rättsfigurer. 

DCFR utgör s k soft-law och eftersom detta akademiska projekt har kommit att hänvisas till 

av Högsta domstolen kan man argumentera för att DCFR upphöjts till en rättskälla av större 

betydelse.3 Engelsk rätt är inte att anse som en rättskälla i Sverige men kunskap hämtad från 

utländska rättsordningar kan ge inspiration till hur vi i vårt rättssystem kan tolka en viss 

juridisk frågeställning. Detta visas också genom att HD ibland gör hänvisningar till utländsk 

praxis och doktrin i principiella frågor där svaret ej går att finna inom ramen för svensk rätt. 

Emellertid måste man vara medveten om de stora svårigheter den komparativa metoden kan 

medföra till följd av de skillnader som förekommer i begreppsbildning och systematik.4  

Vad gäller det material som används inom ramen för uppsatsen har ambitionen varit att 

genomgående gå till ursprungskällan. I det kapitel som rör oåterkalleliga fullmakter i svensk 

rätt används vedertagna verk och tidskrifter, dock har jag inte använt mig av litteratur 

tillkommen innan avtalslagens instiftande. Som tidigare nämnts utgör doktrinen och den 

diskussion som där förts en stor del av detta kapitel. Då man i diskussionen relativt ofta har 

intagit motstridiga ståndpunkter rörande oåterkalleliga fullmakter har det varit viktigt att 

rättvist redogöra för de olika uppfattningarna. Förutom doktrin har ett antal rättsfall av 

relevans studerats. Här har även några danska rättsfall av intresse utgjort en del av materialet. 

2 Vad gäller den juridiska litteraturens betydelse som rättskälla, se Kleineman, s. 33 ff. 
3 För en förtjänstfull överblick över DCFR:s framväxt och dess status som rättskälla, se Munukka, s. 21 ff. 
4 Kleineman, s. 41. 
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I kapitlet där DCFR behandlas har kommentaren till stadgandena varit av stor betydelse för att 

tolka bestämmelsernas innebörd. Vad gäller återgivandet av engelsk rätt har jag valt de mest 

vedertagna verken på området och här har Bowstead & Reynolds verk The Law of Agency 

utgjort grundstommen. Därutöver har de mest relevanta rättsfallen på området studerats och 

svenska översättningar gjorts av de fall som refereras i uppsatsen. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsens utgörs av fyra kapitel där det första kapitlet innehåller en introduktion till ämnet, 

syftet med framställningen, avgränsningar samt en redogörelse för den metod som använts för 

att söka svaret på uppsatsens frågeställningar. 

I andra kapitlet redogörs för fullmaktsinstitutets uppbyggnad där begreppet fullmakt och de 

partsrelationer som aktualiseras inledningsvis behandlas. Därefter följer en översiktlig 

redogörelse för fullmaktslärans grundläggande regler. 

I tredje kapitlet behandlas oåterkalleliga fullmakter inom ramen svensk rätt. Kapitlets första 

avsnitt beskriver utgångspunkterna för diskussionen och därefter redogörs för vissa särskilt 

reglerade fullmakter som är av intresse i detta sammanhang. Sedan följer en genomlysning av 

de typfall som utgjort underlag för diskussionen kring oåterkalleliga fullmakter inom svensk 

doktrin. Utifrån denna genomgång görs avslutningsvis ett försökt till att formulera slutsatser 

av mer generell karaktär. 

I fjärde kapitlet görs en utblick utanför det svenska rättssystemet. Kapitlets första del rör 

DCFR som inleds med en redogörelse för regelverkets bakgrund och rättskällestatus följt av 

en beskrivning av hur oåterkalleliga fullmakter här hanteras. Utifrån denna beskrivning görs 

en jämförelse med den diskussion som förts inom svensk doktrin. På liknande sätt behandlas 

engelsk rätt där oåterkalleliga fullmakter sedan länge reglerats. Denna del avslutas med en 

reflektion kring huruvida engelsk rätt skulle kunna utgöra en inspirationskälla till en svensk 

rättsutveckling på området. 

I femte kapitlet framförs avslutande reflektioner utifrån de slutsatser som dragits under 

arbetets gång. 
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2. Om fullmakt 

 

2.1 Fullmaktsbegreppet 

”Med fullmakt avses en rättshandling (eller ett därmed jämställt faktum), varigenom 

huvudmannen ger fullmäktigen en rättslig möjlighet, ”en makt”, kallad behörighet 

(kompetens), att handla gentemot tredje man för huvudmannens räkning med direkt bindande 

verkan för denne.”5 

Begreppet fullmakt har inom det juridiska språkbruket olika betydelser. Grönfors förtydligar 

begreppsbildningen genom att dela in begreppet fullmakt i termerna fullmaktsinstitut, 

fullmaktsförklaring, fullmaktsdokument, normala fullmaktsverkningar och fullmakt. 

Med fullmaktsinstitut avses själva rättsinstitutet fullmakt medan fullmaktsförklaring är den 

viljeförklaring som har till syfte att en fullmakt ska uppkomma. En sådan viljeförklaring kan 

sedan resultera i en skriftlig handling, ett fullmaktsdokument, som har till syfte att framläggas 

för tredje man.  Normala fullmaktsverkningar resulterar i att huvudmannen blir direkt bunden 

i förhållande till tredje man samtidigt som fullmäktigen inte utgör avtalspart. Termen fullmakt 

kan slutligen avse ”makten” för fullmäktigen att, inom ramen för sin behörighet, på detta sätt 

binda huvudmannen.6 

När man i förarbetena sökte definiera begreppet fullmakt tog man sikte på 

fullmaktsförklaringen: ”Fullmakten är en till tredje man riktad viljeförklaring av 

huvudmannen, varigenom denna påtager sig följderna av den rättshandling ställföreträdaren 

å hans vägnar företager.”7 Detta synsätt, d v s att fullmakten alltid är en viljeförklaring riktad 

till tredje man, har blivit utsatt för stark kritik. Kritiken har främst grundat sig på det faktum 

att beskrivningen inte överensstämmer med reglernas utformning.8 En av dem som banade 

väg för en förändrad syn på fullmaktens definition var Ussing som anförde att en fullmakt inte 

behöver vara riktad mot tredje man och inte heller behöver utgöras av en viljeförklaring i 

vanlig mening. Av denna anledning menade han att man inte kan utforma en generell 

beskrivning av alla fullmaktsfall härrörande från en och samma fullmaktsgrund.9 Fullmakten 

5 Adlercreutz, Gorton, Lindell-Frantz, s. 182. 
6 Grönfors & Dotevall, s. 105. 
7 Förslag, s. 62. 
8 Grönfors & Dotevall, s. 106. 
9 Grönfors, s. 291. 
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innefattar enligt hans uppfattning två rättshandlingar: befullmäktigandet och fullmäktigens 

rättshandling. Denna mer verklighetsgrundade uppfattning kan anses stämma överens med 

den nu rådande synen på fullmakten.10 Den i förarbetena framförda uppfattningen att 

fullmakten bygger på en viljeteoretisk grund har således kommit att förändras. Adlercreuts    

m fl menar snarare de rättsverkningar som en fullmakt ger upphov till är en följd av rättsregler 

som i sin tur är uppställda för att fylla en viktig funktion i samhället. Av allmänna 

avtalsrättsliga principer följer att det väsentliga inte är syftet med en handling (vad 

huvudmannen avsett med viljeförklaringen) utan vad tredje man med fog kan anse utgör en 

rättshandling.11 

 

2.2 Partsrelationerna 

Vid fullmakt aktualiseras tre olika rättsliga relationer vilka kommer att behandlas nedan. 

Rättsförhållandet mellan huvudmannen och tredje man uppkommer med anledning av att 

huvudmannen har gett mellanmannen (fullmäktigen) en kompetens att binda denne vid avtal. 

Inom ramen för avtalslagens regler om fullmakt benämns denna givna kompetens för 

behörighet. I detta sammanhang ska poängteras att behörigheten inte nödvändigtvis behöver 

inkludera en rätt att sluta bindande avtal; utifrån fullmaktens utformning kan fullmäktigen ges 

en mer begränsad behörighet. Det är exempelvis vanligt att förhandlaren för ett bolag skriver 

på ett kontrakt som vinner giltighet först då det godkänts av styrelsen (subject Board’s 

approval).12 

Inom ramen för avtalslagen regleras det interna rättsförhållandet mellan huvudmannen och 

fullmäktigen i den mån det har betydelse för det yttre rättsförhållandet, d v s mellan 

huvudmannen och tredje man. Detta interna rättsförhållande styr vad fullmäktigen har rätt att 

göra för huvudmannens räkning och benämns i AvtL som fullmäktigens befogenhet.  

Relationen mellan fullmäktigens behörighet och befogenhet kan förklaras på så sätt att 

behörigheten styr vilka rättshandlingar fullmäktigen kan företa med bindande verkan medan 

befogenheten styr vad fullmäktigen får göra.13 

10 Dotevall, s. 64 ff. 
11 Adlercreutz, Gorton, Lindell-Frantz, s. 183. 
12 Ibid, s. 184. 
13 Ibid, s. 185 f. 
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Vad gäller den rättsliga relationen mellan huvudmannen och mellanmannen kan detta liknas 

vid ett sysslomannauppdrag vilka regleras i 18 kap. HB. En syssloman är en person som har 

fått i uppdrag att agera som ombud för annan genom att sköta dennes ekonomiska och 

rättsliga spörsmål. Bestämmelserna är dispositiva och relativt kortfattande men har praktisk 

betydelse vad gäller exempelvis rätten till skäligt arvode för sysslomannen (HB 18:4).14  

Under förutsättning att fullmäktigens handlande har stöd i en fullmakt uppkommer inget 

rättsförhållande mellan fullmäktigen och tredje man. Syftet med fullmaktinstitutet utifrån 

avtalslagens regler är att fullmäktigens rättshandling ”medför samma rättsverkningar som om 

huvudmannen själv företagit den eller, med andra ord, att det rättsförhållande, som genom 

rättshandlingen grundlägges, uppstår omedelbart mellan huvudmannen och tredje man, d v s 

medkontrahenten, så att de med sina anspråk i anledning av rättshandlingen kunna vända sig 

direkt mot varandra”.15 Skadeståndsskyldighet för fullmäktigen gentemot tredje man kan 

emellertid aktualiseras om fullmäktigen handlat utan erforderlig fullmakt (25 § AvtL).  

Av 10 § 1 st. AvtL framgår att bundenheten förutsätter att fullmäktigens rättshandling företas 

i huvudmannens namn. När någon handlar för annans räkning i eget namn rör det sig istället 

om kommission. Partsbindningsmönstret enligt KommL skiljer sig från det vid fullmakt 

såtillvida att kommittenten som utgångspunkt inte blir bunden direkt mot tredje man. Istället 

blir kommissionären, till skillnad från fullmäktigen, bunden av avtalet med tredje man. En 

kommissionär kan emellertid utrustas med en fullmakt för att företa en viss rättshandling och 

då inträder normala fullmaktsverkningar. Detsamma gäller när en handelsagent ges en 

fullmakt (17 § HaL).16 

 

2.3 Grundläggande regler 

2.3.1 Översikt 

Fullmaktsreglerna återfinns i 2 kap. AvtL där 10 § utgör utgångsbestämmelsen om de normala 

fullmaktsverkningarna. Därefter regleras, något oväntat, ställningsfullmakt i 10 § 2 st. I 11 § 

behandlas effekten av eventuella inskränkande föreskrifter från huvudmannens sida. 12 § är 

av generell karaktär och fungerar som inledning till reglerna om återkallelse av fullmakt som 

14 Adlercreutz, Gorton, Lindell-Frantz, s. 185. 
15 Förslag, s. 62. 
16 Grönfors & Dotevall, s. 123 f. 
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återfinns i 13–16 §§ och 18 §. Ur dessa lagrum kan även indirekt utläsas på vilka sett 

fullmakter meddelas. 17 och 19 § reglerar hur man ska gå tillväga när huvudmannen inte kan 

få tillbaka en skriftlig fullmakt (jfr 16 §) respektive när denne befarar att fullmäktigen, trots 

att fullmakten återkallats, kommer att företa rättshandlingar. 20 § stipulerar det faktum att en 

huvudman inte under några omständigheter kan bli bunden i förhållande till en ondtroende 

tredje man. Vidare behandlas i 21–24 §§ vad som sker då huvudmannen dör, försätts i 

konkurs eller förordnas förvaltare. 25 § reglerar fullmäktigens ansvar gentemot tredje man i 

de fall då denna utger sig för att inneha en erforderlig fullmakt utan att så är fallet, falsus 

procurator.  26 § anger att 2 kap. i AvtL äger motsvarande tillämpning vid mottagande- och 

förfogandehandlingar. I 27 § reglerar förhållandet till prokura (handelsfullmakt).  

Reglerna om fullmakt är dispositiva såtillvida att huvudmannen har rätten att bestämma 

fullmaktens omfång och kan, under förutsättning att detta sker på ett för tredje man 

uppfattbart sätt, inskränka den behörighet som följer utav fullmakten. Dock begränsas 

avtalsfriheten vad gäller fullmaktsverkningarna när det rör sig om en tredje man i god tro. 

Dessa regler kan inte huvudman och fullmäktige avtala bort och är såtillvida indispositiva.17 

 

2.3.2 Självständig/osjälvständig fullmakt 

Fullmakter kan förekomma i många olika former vilket framgår av AvtL bestämmelser, dock 

ska inte bestämmelserna ses som uttömmande. De olika typerna av fullmakter kan delas in i 

två olika grupper; självständiga respektive osjälvständiga fullmakter. Indelningen bygger på 

principen om synbarhet för personer utanför det inre förhållandet mellan huvudmannen och 

fullmäktigen och kan beskrivas på så sätt att ”självständiga fullmakter grundas på ett yttre 

från huvudmannen härrörande och för motparten uppfattbart faktum, medan den 

osjälvständiga fullmakten kan sägas följa av uppdraget”.18 

Till de självständiga fullmakterna som behandlas i AvtL hör exempelvis skriftliga fullmakter 

(16 §), ställningsfullmakten (10 § 2 st.) samt särskilt meddelande från huvudmannen (13 §). 

Vad som är gemensamt för samtliga av dessa fullmaktsformer är att de gör att tredje man, 

oberoende av fullmäktigens uppgifter, kan stödja sin rätt gentemot huvudmannen baserat på 

ett yttre faktum. Fullmakten är i detta hänseende en viljeförklaring från huvudmannen direkt 

17 Grönfors & Dotevall, s. 113 f. 
18 Adlercreutz, Gorton, Lindell-Frantz, s. 186. 
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till tredje man.19 Exempelvis kan huvudmannen författa ett fullmaktsdokument som ska 

företas för tredje man. Här riktas således fullmaktsförklaringen direkt mot tredje man och 

denne kan utifrån dokumentet förstå fullmaktens omfattning. Det kan i detta sammanhang 

vara av vikt att poängtera att ställningsfullmakten (10 § 2 st. AvtL) räknas som en självständig 

fullmakt trots det faktum att den i grunden framkommit till följd av ett internt avtal 

(exempelvis ett anställningsavtal). Vad gäller självständiga fullmakter görs åtskillnad mellan 

fullmäktigens behörighet och befogenhet.20 Dessa båda begrepp kommer att behandlas i den 

fortsatta framställningen. 

Osjälvständiga fullmakter (18 § AvtL, s k uppdragsfullmakter) grundar sig, till skillnad från 

självständiga fullmakter, endast på huvudmannens meddelande till fullmäktigen. I dessa 

situationer finns inga yttre omständigheter för tredje man att ta ställning till. Tredje man får 

därför fästa sin tillit avseende fullmäktigens behörighet till vad denne uppger. Vid denna typ 

av fullmakt sammanfaller behörigheten och befogenheten såtillvida att om fullmäktigen 

handlar utanför huvudmannens instruktioner kan han inte med giltigt verkan binda 

huvudmannen gentemot tredje man oaktat tredje mans insikt om befogenhetsöverskridandet. 

Vilseleder fullmäktigen tredje man genom att hävda att han innehar en fullmaktkompetens 

han de facto inte har kan skadeståndsansvar aktualiseras, se 25 § AvtL.21 

Som utgångspunkt står det huvudmannen fritt att själv välja form och fullmaktstyp avseende 

fullmakten, som tidigare nämnts får detta dock rättsverkningar som inte är av frivillig 

karaktär. Av detta följer således att oavsett hur en fullmakt har uppkommit så måste den 

kunna inordnas till någon av huvudtyperna, självständig alternativt osjälvständig, då 

rättsverkningarna är avhängiga vilken typ av fullmakt det rör sig om.22 

 

2.3.3 Behörighet och befogenhet 

Vad gäller fullmaktens gränser finns det inom fullmaktläran två centrala begrepp – behörighet 

och befogenhet. Distinktionen mellan dessa båda begrepp brukar ofta beskrivas på så sätt att 

behörigheten betecknar vad fullmäktigen kan göra (med bindande verkan för huvudmannen) 

medan befogenheten är vad han får göra (utifrån huvudmannens instruktioner). En annan 

19 Adlercreutz, Gorton, Lindell-Frantz, s. 186. 
20 Ibid, s. 209. 
21 Ibid, s. 187. 
22 Grönfors & Dotevall, s. 115. 
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begreppsförklaring är att behörigheten utgör fullmaktens yttre sida och befogenheten det inre 

förhållandet. Med yttre respektive inre menas dock inte synbarheten av, för fullmakten, 

relevanta omständigheter utan distinktionen utgör istället en gränsdragning vad gäller 

fullmaktens omfattning i förhållande till en godtroende tredje man. Vad gäller självständiga 

fullmakter följer behörigheten av exempelvis det fullmaktsdokument som företas för tredje 

man. Finns det avvikande instruktioner som huvudmannen har gett till fullmäktigen saknar 

dessa betydelse under förutsättning att tredje man är i god tro. När det rör sig om 

osjälvständiga fullmakter sammanfaller behörigheten och befogenheten vilket behandlas 

nedan.23  

Vad gäller behörighet innebär begreppet i princip detsamma som inom fullmaktens gränser, 

10 § 1 st. AvtL, d v s gränsen för vilken fullmäktigen kan förpliktiga huvudmannen i 

förhållande till tredje man. En smärre skillnad är dock att AvtL uttryckssätt tar sikte på själva 

fullmaktsomfånget medan begreppet behörighet även antyder att det kan förekomma 

avvikande instruktioner.24 AvtL innehåller dock inga regler om hur fullmaktens omfång ska 

bestämmas med undantag för ställningsfullmakt (10 § 2 st.) där behörigheten följer av lag 

eller sedvänja. För att fastställa behörighetens omfång görs detta genom att de rättsfakta som 

ligger till grund för fullmakten tolkas. Denna tolkning kan emellertid försvåras i de 

fullmaktssituationer där en viljeförklaring inte har manifesterats i en direkt rättshandling eller 

av annan anledning är svårtolkad. Som ledning för att bestämma behörighetens omfattning har 

det uttalats att uppdragsförhållandet mellan huvudmannen och fullmäktigen ska vara 

vägledande. Man kan även beakta vad fullmakten ska användas till för typ av rättshandling.25 

Begreppet befogenhet introduceras i 11 § AvtL vilket följer av särskilda inskränkande 

förskrifter som huvudmannen gett fullmäktigen. Sådana typer av instruktioner kan fylla en 

mycket viktig affärsmässig funktion, exempelvis då huvudmannen inte vill ”avslöja” vilket 

pris eller vilka villkor han ytterst är villig att acceptera. I paragrafens första stycke anges att 

om fullmäktigen handlar i strid mot sådana särskilda föreskrifter blir huvudmannen inte 

bunden i förhållande till tredje man under förutsättning att denne var ond tro om 

befogenhetsöverskridandet. I andra stycket stipuleras att om det rör sig om en 

uppdragsfullmakt (18 § AvtL) leder ett befogenhetsöverskridande aldrig till bundenhet för 

23 Grönfors & Dotevall, s. 117 f. 
24 Loc. cit. 
25 Förslag, s. 69. 
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huvudmannen, oaktat huruvida tredje man var i god tro eller ej. Detta följer av att 

behörigheten och befogenheten sammanfaller vi denna typ av fullmakter. 

 

2.3.4 Återkallelse 

Den inledande bestämmelsen till reglerna om återkallelse återfinns i 12 § AvtL. Av 13–16 §§ 

följer huvudreglerna för hur återkallelse ska ske, dessa bestämmelser anger även indirekt olika 

sätt för hur en fullmakt kan ges. Fullmakt som gäller för viss tid eller som är knuten till en 

viss handling upphör att gälla oaktat återkallelse. När det rör sig om fullmakt som löper 

tillsvidare krävs emellertid återkallelse för att den ska upphöra. På vilket sätt återkallelse ska 

ske skiljer sig mellan olika fullmaktstyper men gemensamt för de självständiga fullmakterna 

är att det yttre faktum på vilken fullmakten grundar sig ska omintetgöras. Av detta följer som 

huvudregel att fullmakten ska återkallas på samma sätt som den meddelats. Bestämmelserna 

kring hur en fullmakt ska återkallas är som utgångspunkt nödvändiga men också tillräckliga 

för att tillse att huvudmannen inte längre kan bli bunden till rättshandlingar som fullmäktigen 

därefter företar. Ytterligare en huvudregel för att en giltig återkallelse ska ske är att om 

fullmakten utfärdats på flera olika sätt måste erforderlig återkallelse ske på samtliga sätt den 

meddelats. Härvid ska dock nämnas att när det rör sig om självständiga fullmakter får ett 

särskilt meddelande till tredje man effekten att denne inte kan hävda att återkallelse ej skett på 

annat sätt (12 § 2 st. AvtL). Vidare gäller enligt 20 § att tillsägelse från huvudmannen till 

fullmäktigen att fullmakten ska upphöra får verkan mot en ondtroende tredje man även om 

inte återkallelse skett i enlighet med bestämmelserna.26 

Uppdragsfullmakten grundar sig endast på fullmaktens interna meddelade till fullmäktigen 

(18 § AvtL). I enlighet med huvudregeln räcker det sålunda med ett meddelande till 

fullmäktigen för att fullmakten ska återkallas. Här krävs inte att tredje man äger kunskap om 

att återkallelse skett för att huvudmannen ska vara obunden om fullmäktigen företar 

rättshandlingar efter det att meddelandet om återkallelse kommit honom till handa.27 

 

 

26 Grönfors & Dotevall, s. 149 ff. 
27 Ibid, s. 164 f. 
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2.3.5 Verkan av att huvudmannen dör, förordnas förvaltare eller försätts i konkurs 

Av 21 § AvtL följer att huvudmannens död som utgångspunkt inte påverkar fullmakten utan 

att den fortsätter att gälla. Undantaget från denna huvudregel är om det föreligger särskilda 

omständigheter som föranleder att den skall vara förfallen. Sådana särskilda omständigheter 

föreligger om fullmakten avser en rättshandling vars förutsättningar förfallit i och med 

huvudmannens död. Trots att sådana särskilda omständigheter föreligger kan emellertid 

rättshandlingar som företas av fullmäktigen binda dödsboet under förutsättning att tredje man 

var i god tro. Rör det sig om en uppdragsfullmakt (18 § AvtL) krävs att även fullmäktigen var 

i god tro för att rättshandlingen ska bli bindande. Vad gäller situationen att huvudmannen 

förordnas förvaltare enligt 11 kap. 7 § FB följer det av 22 § AvtL att en fullmakt som 

omfattas av förvaltares uppdrag förfaller och är bara giltig i den utsträckning huvudmannen 

fortfarande innehar rättshandlingsförmåga. Vid huvudmannens konkurs medför även detta att 

fullmakten upphör genom att det i bestämmelsen anges att rättshandlingar som fullmäktigen 

företar inte får större rättsverkningar mot konkursboet än om fullmaktsgivaren själv företagit 

dem. Detta innebär att det inte finns några hinder mot att fullmäktigen binder huvudmannen 

(gäldenären) personligen.28 Inom ramen för konkursrätten gäller att rättshandlingar som 

gäldenären företar efter konkursbeslutet i viss utsträckning kan bli bindande gentemot 

konkursboet under förutsättning att motparten är i god tro. Detta har fått till följd att även 

fullmäktigen i viss utsträckning kan vidta sådana bindande rättshandlingar då dennes 

möjlighet att binda konkursboet utgår från vad huvudmannen själv kan göra (23 § AvtL). Med 

anledning av detta följer det av AvtL att om det rör sig om en uppdragsfullmakt krävs det att 

fullmäktigen var i god tro om konkursen när han företog rättshandlingen för att den ska kunna 

bli gällande mot konkursboet (23 § 2 st.). Avslutningsvis ska sägas att det av 24 § AvtL följer 

att fullmäktigen trots huvudmannens konkurs ges rätt att företa rättshandlingar som är 

nödvändig för att skydda fullmaktsgivaren eller hans konkursbo mot förlust. Här rör det sig 

enbart om en rätt att företa sådana rättshandlingar – den eventuella plikten att ingripa följer av 

uppdragsförhållandet mellan huvudmannen och fullmäktigen.29 

 

 

  

28 Adlercreutz, Gorton, Lindell-Frantz, s. 246 f. 
29 Grönfors & Dotevall, s. 174 f. 
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3. Oåterkalleliga fullmakter 

 

Inom ramen för svensk rätt anses det att en given fullmakt när som helt kan återkallas av 

huvudmannen under förutsättning att det sker i enlighet med de av avtalslagen givna 

bestämmelserna.30 I rättsdoktrinen har det emellertid diskuterats huruvida en fullmakt kan 

göras oåterkallelig. Någon större vägledning på området ges inte i AvtL där det i förarbetena 

endast uttalades att ”gives det sådana fullmakter, har naturligtvis en återkallelse av 

fullmakten icke någon verkan”.31 Under 1900-talet har diskussionen kring oåterkalleliga 

fullmakter främst haft sin utgångspunkt i den framställning som Björling lagt fram.32 Ett 

arbete som av många ansetts vara det ledande på området.33 Det av Björling anlagda synsättet  

på oåterkallelig fullmakt som rättsinstitut har emellertid utsatts för stark kritik vilket kommer 

att belysas i den kommande framställningen. 

 

3.1 Utgångspunkter 

Diskussionen kring oåterkalleliga fullmakter tar sin utgångspunkt i frågan huruvida en 

fullmakt kan göras verkligt oåterkallelig såtillvida att huvudmannen trots återkallelse blir 

bunden av fullmäktigens handlande. Givetvis kan huvudmannen med fullmäktigen avtala om 

att han ej ska återkalla fullmakten inom ett visst tidsspann, men detta innebär inte att 

huvudmannen förlorar sin rättsliga möjlighet att bryta sin förpliktelse. Ett sådant avtal binder 

alltså endast huvudmannen gentemot fullmäktigen och följden av att huvudmannen återkallar 

fullmakten blir att skadeståndsskyldighet kan komma att aktualiseras.34 

Olsson menar att oåterkalleliga fullmakter utgör ett mellanting mellan ordinär återkallelig 

fullmakt och överlåtelse.35 Utifrån detta synsätt dras tre gränser för den oåterkalleliga 

fullmaktens användningsområde. (1) Rättigheter som inte kan utövas genom ordinär fullmakt 

kan inte heller utövas genom oåterkallelig fullmakt. Till sådana rättigheter hör t.ex. rätten att 

ingå äktenskap och valrätten vid politiska val. (2) Rättigheter som inte kan överlåtas kan inte 

30 Se avsnitt 2.3.4 ovan. 
31 Förslag, s. 82. 
32 Björling, Oåterkallelig fullmakt, Festskrift för Grotenfelt, Helsingfors 1929. 
33 Olsson, s. 236. 
34 Björling, s. 6. 
35 Här använder sig Olsson av uttrycket ”För så vitt oåterkalleliga fullmakter existerar” vilket belyser hans 
kritiska ståndpunkt. 
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heller utövas genom oåterkallelig fullmakt. Fullmäktigen kan, genom en oåterkallelig 

fullmakt, ges en ställning helt oberoende av huvudmannen som i princip är lika stark som 

ställningen hos en förvärvare av en rättighet. Rör det sig då om en rättighet som omfattas av 

ett överlåtelseförbud ska således inte oåterkallelig fullmakt kunna användas för att s a s 

kringgå lagen.36 (3) Ytterligare en gränsdragning för den oåterkalleliga fullmaktens 

användningsområde görs vad gäller s k generalfullmakter eller fullmakter som annars ger en 

mycket omfattande behörighet till fullmäktigen. Här anför Olsson att ”ingen genom en 

viljeförklaring allena kan göra sig omyndig eller beröva sig rätten att sköta sina egna 

angelägenheter”.37 Björling har samma synsätt men är av uppfattningen att detta inte är vad 

den oåterkalleliga fullmakten syftar till att åstadkomma utan att det rör sig om frånskrivande 

av en enstaka angelägenhet.38 

Oåterkalleliga fullmakter har kommit att delas in i två olika kategorier; enkla respektive 

förstärkta eller exklusiva39. En enkel oåterkallelig fullmakt skulle innebära att fullmäktigen 

inte ges ensamrätt att handla. M a o finns det i denna situation inte något hinder för 

huvudmannen att ge en annan person fullmakt i samma ärande eller själv handla oberoende av 

fullmäktigen.  Exklusiva oåterkalleliga fullmakter skulle däremot innebära att huvudmannen 

avstår från att på något sätt ”konkurrera” med fullmäktigen inom ramen för den givna 

fullmakten.40 Vilken typ av oåterkallelig fullmakt det rör sig om får utredas genom tolkning 

av själva innehållet i huvudmannens utfästelse om oåterkallelighetsförbehållet. För att en 

oåterkallelig fullmakt skall anses vara exklusiv fordras goda skäl för detta, eftersom en sådan 

fullmakt innebär ett avsevärt ingrepp i huvudmannens handlingsfrihet.41 

Vad gäller förhållandet mellan enkla respektive exklusiva oåterkalleliga fullmakter menar 

Björling att det är den exklusiva oåterkalleliga fullmakten som är av högst betydelse. Den 

ensamrätt som ges till fullmäktigen genom att den oåterkalleliga fullmakten görs exklusiv 

överensstämmer ofta med vad parterna avsett. Typexemplet42 som tas upp är då 

huvudmannen, för att fullgöra betalningen till fullmäktigen, ger denne en oåterkallelig 

fullmakt att lyfta betalning av tredje man. Skulle denna fullmakt icke vara exklusiv skulle 

36 Olsson, s. 237 och Björling, s. 15. 
37 Olsson, s. 238. 
38 Björling, s. 9. 
39 Olsson, s. 236. Björling använder sig av termen förstärkt oåterkallelighet medan Ussing talar om exklusiva 
oåterkalleliga fullmakter. I den fortsatta framställningen kommer jag att använda mig av den senare termen.  
40 Olssons, s. 236 och Björling, s. 6. 
41 Roos 1967, s. 238 och Björling s. 19. 
42 Björling betecknar detta som ”det gamla, snart klassiskt vordna exemplet på oåterkallelig fullmakt”. 
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detta innebära att huvudmannen själv, eller genom ombud, gavs möjlighet att förbigå den 

ensamrätt som fullmakten syftade till att säkerhetsställa.43 Detta exempel har emellertid 

utsatts för kritik där frågan om huruvida detta överhuvudtaget är att anse såsom fullmakt har 

lyfts, vilket kommer behandlas i den fortsatta framställningen.44 Härvid ska nämnas att 

Olsson menar att en enkel oåterkallelig fullmakt skulle sakna praktiskt betydelse just av den 

anledning att den skulle ge upphov till en osäker situation för den vars intresse 

oåterkalleligheten syftar till att skydda.45 

Varken AvtL eller dess förarbeten ger något definitivt svar på oåterkalleliga fullmakters 

ställning i svensk rätt. Utgångspunkten enligt 2 kap. AvtL är, som tidigare berörts, att en 

fullmakt när som helst kan återkallas. Lagreglerna tycks utgå från en fri återkallelsemöjlighet 

men det finns dock ingen tvingande rättsregel som anger detta. Frågan blir därför huruvida 

avtalslagens regler om återkallelse av fullmakt är absoluta eller dispositiva – något som 

överhuvudtaget inte berörs i motiven till avtalslagen.46 Motiven inleds på följande sätt: 

”Sedan gammalt har det ansetts ligga i fullmaktens begrepp, att fullmaktsgivaren äger rätt att 

när som helst återkalla densamma och att han icke kan avsäga sig denna rätt. Till stöd därför 

plägar åberopas att den, som råder över sig själ och sitt gods, icke kan med laga verkan 

frånskriva sig rätten att själv ombesörja sina angelägenheter.”47  

Enligt Roos tyder detta uttalande på att man i förarbetena intagit en övervägande negativ 

inställning till den oåterkalleliga fullmakten men anger samtidigt att detta uttalande inte 

utesluter att fullmakter av begränsad karaktär kan göras oåterkalleliga; även exklusiva 

sådana.48 I övrigt ger motiven till avtalslagen ingen större vägledning. I förarbetena lyfter man 

fram samma typexempel som Björling (se ovan) samt belyser att det finns delade meningar 

huruvida en sådan situation skall anses utgöra fullmakt eller överlåtelse. Avslutningsvis sägs 

att ”man icke tagit ståndpunkt till detta eller andra med frågan om oåterkalleliga fullmakter 

sammanhängande spörsmål. Gives det sådana fullmakter, har naturligtvis en återkallelse av 

fullmakten icke någon verkan.”49 

 

43 Björling, s. 7. 
44 Se avsnitt 3.3.1 nedan. 
45 Olsson, s. 252. 
46 Olsson, s. 239 och Roos 1967, s. 329. 
47 Förslag, s. 81. 
48 Roos 1967, s. 330. Se även Björling, s. 9. 
49 Förslag, s. 82. 
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3.2 Särskilt reglerade fullmakter 

3.2.1 Prokura och rättegångsfullmakt 

Utanför avtalslagens regler finns det emellertid vissa speciella fullmaktstyper som regleras 

särskilt. Vad gäller prokura följer av 6 § prokuralagen50 att en sådan när som helst kan 

återkallas. Detta lagstadgande har emellertid inte ansetts vara till någon generell vägledning 

vad gäller oåterkalleliga fullmakter då reglerna om prokura är av allt för speciell karaktär.51 I 

detta sammanhang har hävdats att prokura är en så pass vidsträckt fullmakt att den inte bör 

kunna göras oåterkallelig.52 Innebörden av 6 § är således att prokura kan återkallas även om 

parterna kommit överens om annat och dessutom att några skäl inte behöver anges för 

återkallelsen.53  

Ytterligare en särskild fullmaktstyp som inte kan göras oåterkallelig är rättegångsfullmakt (12 

kap. 18 § RB). Även detta stadgande har i doktrinen enbart ansetts reglera en specifik 

fullmaktssituation och har därför inte vidare behandlats i diskussionen.54 

 

3.2.2 Framtidsfullmakt 

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter vilken innebär en rätt för 

privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när fullmaktsgivaren p g a sjukdom, 

psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter.55 Av 6 § 

framgår att en framtidsfullmakt inte kan göras oåterkallelig. Här uttalar man i förarbetena att 

när det gäller framtidsfullmakter kan det vara svårt för fullmaktsgivaren att förutse behovet av 

en framtida återkallelse och att det ofta kan dröja lång tid mellan upprättandet och 

ikraftträdandet av fullmakten. Exempelvis kan framtidsfullmakten över tiden ha förlorat sin 

funktion vilket talar för att avtal om oåterkallelighet ej bör godkännas. I samma riktning talar 

det faktum att det under tiden till dess att fullmakten träder i kraft kan visa sig att fullmäktigen 

inte kan genomföra uppdraget eller att denne bedöms som olämplig för uppdraget.56 En 

intressant iakttagelse är att man i förarbetena angett att den inte sällan långa tidsrymden från 

50 Prokuralag (1974:158). 
51 Björling, s. 14 och Roos 1967, s. 330. 
52 Tiberg & Dotevall, s. 82. 
53 Bergström, s. 113. 
54 Björling, s. 15 och Roos 1967, s. 330. 
55 Lag (2017:310) om framtidsfullmakter. 
56 Prop. 2016/17:30, s. 51. 
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upprättande till ikraftträdande av fullmakten är en viktig faktor bakom regeln om 

återkallelseförbud. Här kan man diskutera om detta kan utgöra en indikation på att 

tidsaspekten är av betydelse vad gäller oåterkalleliga fullmakters tillåtlighet även utanför detta 

specifika område. I detta sammanhang kan nämnas att Bergström anger att de som tidigare 

hävdat att en fullmakt alltid kan återkallas ofta har utgått ifrån frågan huruvida en fullmakt 

kan göras oåterkallelig för all framtid. Enligt hans mening är den betydligt mer relevanta 

frågan om en fullmakt kan göras oåterkallelig på begränsad tid eller att oåterkalleligheten är 

knuten till ett visst uppdrags slutförande.57 

 

3.2.3 Kapstadskonvention 

I motsats till de ovan beskrivna särskilt reglerade fullmaktstyperna finns det emellertid ett 

specifikt område där en oåterkallelig fullmakt tillerkänts giltighet. Sverige har tillträtt den s k 

Kapstadskonventionen58 och det tillhörande Luftfartsprotokollet59. Dessa har genom lagen om 

internationella säkerhetsrätter i lösa saker inkorporerats i svensk rätt.60 I de svenska 

förarbetena anges att syftet med denna konvention är att skapa gemensamma bestämmelser 

som ska ge bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg. Vad gäller finansiering av 

flygplan och helikoptrar är det vanligt att detta sker genom leasing och lån hos banker och 

kreditinstitut. Säkerhetsrätten som kreditgivaren får till skydd för sin fordran har tidigare 

reglerats olika beroende på rättssystem vilket har lett till osäkerhet för kreditgivaren. Detta har 

i sin tur fått till följd att flygbolagens finansiering blivit dyrare.61 Konventionen och 

protokollet innehåller bl a regler om vilka rättsliga åtgärder som en finansiär får vidta vid 

avtalsbrott från gäldenärens sida eller om det inleds ett insolvensförfarande.62 En av de 

åtgärder som kan vidtas av borgenären vid gäldenärens avtalsbrott är att få luftfartyget 

avregistrerat och exporterat till en annan jurisdiktion. Denna åtgärd kan bl a möjliggöras 

genom att borgenären och gäldenären dessförinnan har låtit registrera en oåterkallelig 

fullmakt som ger borgenären möjlighet att få luftfartyget avregistrerat och tillgängligt för 

export under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.63 Härvid kan konstateras att det inom 

57 Bergström, s. 114. 
58 Convention on the international interests in mobile equipment. 
59 Protocol to the convention on international interests in mobile equipment in matters specific to aircraft 
equipment. 
60 Lag (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker. 
61 Prop. 2015/16:12, s. 1. 
62 Transportstyrelsen, Kapstadskonventionen. 
63 Luftfartsprotokollet, art. IX. (5–6) & XIII. 
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detta specifika område förekommer oåterkalleliga fullmakter. I detta fall rör det sig om en 

fullmaktstyp som är utställd i fullmäktigens (borgenärens) intresse och kan användas under 

vissa premisser. Det rör sig dessutom om en fullmakt som är begränsad såtillvida att den 

endast ger fullmäktigen möjlighet att avregistrera och exportera ett visst luftfartyg. I Sverige 

sker detta genom att en ansökan, med stöd av fullmakten, skickas in till 

Transportmyndigheten. Att man inom ramen för detta specifika område har tillerkänt 

oåterkalleliga fullmakter en funktion ligger, enligt min mening, i linje med syftet för 

konventionen; d v s att skapa regler till skydd för borgenären vid finansiering av luftfartyg. 

Det är enligt min mening tveksamt om några allmänna slutsatser kan dras från att man inom 

detta specifika område tillerkänner oåterkalleliga fullmakter giltighet. Främst då det i 

förevarande fall rör sig om en inkorporering i svensk rätt av en internationell konvention samt 

att det är ett mycket specifikt område som berörs. Dock kan noteras att det här rör sig om en 

oåterkallelig fullmakt i fullmäktigens intresse som aktualiseras under vissa särskilda 

omständigheter och då syftar till att skydda ett ekonomiskt intresse hos fullmäktigen. 

 

3.3 Typexempel diskuterade i doktrinen 

Inom doktrinen har man i diskussionen kring oåterkalleliga fullmakter utgått ifrån ett antal 

typexempel där rättsfiguren skulle kunna vara aktuell och därefter sökt att dra slutsatser av 

mer generell karaktär. Olsson ser denna metod som den mest adekvata och anför att en 

motsatt metod riskerar att innebära ett teoretiserande som inte stämmer överens med 

verkligheten.64 De frågor som har varit av högst intresse i diskussionen kring de olika 

typfallen har varit: (1) Kan man i den specifika situationen nå samma resultat utan 

användandet av en oåterkallelig fullmakt, d v s dess praktiska behov. (2) Vilka skulle 

rättsföljderna bli vid användandet av en oåterkallelig fullmakt och (3) om resultatet är 

förenligt med för varje enskilt typfall gällande rättsregler.65 Björlings framställning skiljer sig 

något då han, efter att ha konstaterat att oåterkalleliga fullmakter är möjliga ur en teoretisk 

synpunkt, utifrån typfall söker att belysa dess praktiska behov.66 En viktig utgångspunkt i 

diskussionen är i vems intresse fullmakten görs oåterkallelig. I doktrinen är man i stort sett 

ense om att utfärdandet av en oåterkallelig fullmakt förutsätter att någon annan än 

64 Olsson, s. 241. 
65 Roos 1967, s. 328 och Olsson, s. 242.  
66 Björling, s. 10. 
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huvudmannen har ett intresse av att fullmakten inte återkallas.67 I den fortsatta 

framställningen kommer jag att gå igenom de olika typfallen och den diskussion som förts 

kring dessa. 

 

3.3.1 Lyftningsfullmakt 

Det återkommande exemplet vad gäller oåterkalleliga fullmakter är att huvudmannen ger 

fullmäktigen en oåterkallelig fullmakt, som säkerhet för fullmäktigens fordran gentemot 

huvudmannen. Denna fullmakt ger fullmäktigen rätt att lyfta betalning hos tredje man som 

står i skuld till huvudmannen.68 Utgångspunkten för diskussionen har varit huruvida en 

oåterkallelig fullmakt att lyfta betalning faktiskt är att anse såsom fullmakt eller om det i 

själva verkat rör sig om överlåtelse eller pantsättning. Björling föregår diskussionen genom att 

tydligt klargöra sitt ställningstagande i denna fråga. Enligt honom är det oriktig att 

förevarande situation skulle vara att betrakta såsom cession (överlåtelse) eftersom en 

oåterkallelig fullmakt innebär en rätt att förfoga (indriva, överlåta) över en fordran och inte 

en, av huvudmannen, definitiv avhändelse av fordringen.69 Olsson intar en annan ställning 

och anför att det i dessa situationer inte finns någon anledning till att göra skillnad från 

cessions- eller pantsättningsreglerna. Han menar att Björling själv medger att parternas avsikt 

med den oåterkalleliga fullmakten är just att betalning eller pantsättning skall komma till 

stånd.70 Roos intar en liknande ställning och understryker parternas avsedda resultat likväl kan 

uppnås genom överlåtelse eller pantsättning och att ett godtagande av oåterkalleliga 

fullmakter i dessa situationer inte svarar mot något rationellt behov. I dessa situationer bör 

man se till parternas avsikter med oåterkallelighetsförbehållet för att på sådant sätt kunna 

avgöra vilka kategorier av rättsliga regler som ska tillämpas.71 Björling motiverar sin 

åtskillnad mellan oåterkallelig fullmakt och överlåtelse eller pantsättning med att 

förhållandena kan vara sådana att ”fordringsägaren H icke vill cedera fordringen till F, men 

vill ge honom ett bemyndigande, som H ej skall kunna själv taga tillbaka. Det kan vara 

bekvämlighets- eller grannlagenhets- eller andra opportunitets-skäl, som föranleda H:s 

beslut.” Björling förklarar det på så sätt att huvudmannen kan tänkas vilja uppträda som 

fordringsägare utåt sett. Denne kan även tänkas ”finna det genant” att han ej längre förfogar 

67 Björling, s. 16 och Ussing, s. 309 samt Olsson, s. 242. 
68 Se not. 42 under avsnitt 3.1 ovan. 
69 Björling, s. 11. 
70 Olsson, s. 243. 
71 Roos 1967, s. 331. 
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över fordringen. Slutligen nämner Björling, som skäl, att en riktig överlåtelse av någon 

anledning skulle kunna vara förhindrad.72 Björlings argumentation har utsatts för stark kritik 

där det i huvudsak har framförts att de av Björling angivna skälen till varför huvudmannen 

skulle vilja använda oåterkallelig fullmakt, istället för överlåtelse, inte ger någon anledning 

till att situationen bör behandlas som något annan än överlåtelse av fordran.73 Hult går mycket 

långt i sin kritik och uttrycker att de av Björling angivna skälen är irrationella och inte under 

några omständigheter kan framföras som grund för en rättslig ordning.74 

Vad gäller oåterkalleliga fullmakter att lyfta betalning berör Olsson ett antal situationer till 

stöd för sin uppfattning att det saknas skäl att göra avsteg från reglerna kring överlåtelse och 

pantsättning. Han tar här upp exemplet att fullmäktigen utifrån en oåterkallelig fullmakt yrkar 

på betalning för sin fordran hos tredje man (gäldenären). Skulle då huvudmannen, innan dess 

att betalning skett, meddelat tredje man att fullmakten återkallas blir frågan till vem tredje 

man ska betala. Olsson menar här att oåterkallelighetsförbehållet ger en presumtion om att det 

antingen rör sig om överlåtelse eller pantsättning samtidigt som denna presumtion motverkas 

av att huvudmannen återkallar fullmakten. Betalar tredje man till fullmäktigen och det sedan 

visar sig att denne inte var rätt borgenär skulle tredje man inte kunna göra gällande att han var 

i god tro eftersom huvudmannen delgett honom en återkallelse av fullmakten.75 Denna 

situation skulle ge tredje man en rätt att nedsätta betalning hos länsstyrelsen då ovisshet skulle 

råda kring vem som var borgenär och det inte skulle kunna anses skäligt att gäldenären själv 

skulle behöva avgöra detta.76 

Ytterligare en situation som Olsson lägger fram till stöd för sin kritiska inställning till 

oåterkalleliga fullmakter att lyfta betalning är då ”H skulle förlora sin rättsliga 

handlingsförmåga”77. Lagregleringen som här avses motsvarar dagens 22 § AvtL som 

innebär att fullmäktigen bara får företräda huvudmannen inom de områden där denne har full 

rättskapacitet; i övrigt upphör fullmakten.78 Björling har i detta sammanhang angivit att detta 

skulle innebära att, i enlighet med nämnda regel, även den oåterkalleliga fullmakten då skulle 

72 Björling s. 12. Härvid ska nämnas att Björlings motivering vad gäller ”förhinder för överlåtelse” rör 
avsaknaden om regler kring överlåtelse av postsparbanksböcker. En sådan överlåtelsebestämmelse infördes 
emellertid senare varför denna diskussion inte belyses ytterligare inom ramen för denna framställning, se 
Olsson, s. 238 not. 7 sista men. 
73 Olsson, s. 243 och Roos 1967, s. 331. 
74 Hult, s. 35. 
75 Olsson, s. 243. 
76 Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet. 
77 Formuleringen är hämtad ur den vid tidpunkten gällande lydelsen av 22 § AvtL.  
78 Grönfors & Dotevall, s. 171 f. 
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upphöra att gälla.79 Olsson menar här att om fullmäktigen kan visa att fordran gentemot tredje 

man har getts till honom som betalning ska den oåterkalleliga fullmakten betraktas som en 

överlåtelse; 22 § AvtL saknar då verkan.80 

Ytterligare en fråga som berörs är vad som sker med fullmäktigens rätt att lyfta betalning av 

tredje man vid huvudmannens konkurs. Björling har anfört att den oåterkalleliga fullmakten 

inte skyddar fullmäktigen i dessa situationer eftersom det i sådant fall skulle krävas ett 

uttryckligt stöd i lag. Den oåterkalleliga fullmakten skulle därför förfalla då huvudmannen 

försätts i konkurs.81 Olssons uppfattning att det egentligen rör sig om en överlåtelse av 

fordran leder honom till slutsatsen att resultatet blir detsamma vid en tillämpning av 31 § 

SkbrL. Av nämnda bestämmelse följer att om en fordran överlåtes blir inte förvärvaren av 

fordran skyddad mot överlåtarens borgenärer om inte gäldenären meddelats om att 

överlåtelsen har skett (denuntiation). Olsson menar att en oåterkallelig fullmakt inte kan anses 

utgöra ett sådant givet meddelande till tredje man (gäldenären).82 

 

3.3.1.1 Särskilt om lyftningsfullmakt i entreprenadsammanhang 

Vid entreprenad är det inte ovanligt huvudentreprenören anlitar en underentreprenör och ger 

denne en fullmakt att lyfta betalning för arbetet direkt hos byggherren (beställaren). Detta 

förekommer särskilt då huvudentreprenören har bristfällig ekonomi. Dessvärre har 

utformningen av överenskommelserna ofta oklar form vilket föranleder att det kan vara svårt 

att avgöra om det faktiskt rör sig om överlåtelse av ett delbelopp, en anvisning på detta belopp 

eller endast en fullmakt att lyfta beloppet. Det kan tänkas att parternas avsikt har varit att 

skydda underentreprenören från huvudentreprenörens borgenärer och ett sådant skydd kan 

endast uppnås om det klassificeras som en överlåtelse. Dessa s k lyftningsfullmakter har i 

rättspraxis ofta kommit att bedömas just såsom överlåtelse av fordran, ibland som 

säkerhetsöverlåtelse.83 En tillämpning av AvtL regler om fullmakt skulle innebära att 

huvudentreprenören kan återkalla fullmakten (12–20 §§ AvtL). Underentreprenören (d v s 

79 Björling, s. 21.  
80 Olsson, s. 244. 
81 Björling, s. 21. Här hänvisar Björling till den dåvarande lydelsen av 23 § AvtL som var strängare såtillvida att 
varken fullmäktigen eller huvudmannen efter konkursbeslutet kunde vidta några som helst rättshandlingar 
med bindande verkan för konkursboet. Se vidare Grönfors & Dotevall, s. 173 f. 
82 Olsson, s. 244. 
83 Hessler, s. 789 och Adlercreutz, Gordon, Lindell-Frantz s. 244 samt Rodhe s. 267. 
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fullmäktigen) skulle inte heller kunna vara säker på att få betalt eftersom inget då hindrar 

huvudentreprenören från att vid sidan av fullmäktigen uppbära betalning av beställaren och på 

så sätt ”förbruka” tillgodohavandet hos denne. Ytterligare en följd av att tillämpa 

fullmaktsreglerna skulle vara att underentreprenören förlorar rätten till betalning om 

entreprenören sätts under förvaltare (22 § AvtL) eller går i konkurs (23 § AvtL). Rör det sig 

däremot om en faktisk överlåtelse eller pantsättning är underentreprenören skyddad förutsatt 

att byggherren har meddelats; entreprenören kan inte längre uppbära betalningen med 

befriande verkan för beställaren (29 § SkbrL) och entreprenörens borgenärer har inte heller 

rätt till fordringen (31 § SkbrL). 

Det bör nämnas att lyftningsfullmakter kan förekomma utan att avsikten har varit att ge 

fullmäktigen samma ställning som en förvärvare av fordran eller panthavare. Håstad ger här 

följande exempel. En schaktförening ges i uppdrag att för sina medlemmars (entreprenörers) 

räkning lyfta betalning av beställaren då dessa utfört arbete. Även om schaktföreningen har 

betalat medlemmarna i förskott och föreningen, när den drivit in fordran gentemot beställaren, 

gör en avräkning för detta innebär det inte att situationen bör betraktas som om att det skett en 

överlåtelse av fordran från medlemmarna till föreningen.84 Slutligen ska även sägas att det i 

praxis vid enstaka tillfällen har förekommit fall, som inte rört entreprenader, där frågan om en 

lyftningsfullmakt har varit att betrakta som en överlåtelse eller ej har berörts.85 

Som tidigare nämnt är syftet med en lyftningsfullmakt emellertid oftast att ge fullmäktigen en 

säkerhet i fordringen. I NJA 1958 s. 478 hade en underentreprenör givits en handling 

betecknad ”fullmakt” att lyfta vissa delar av entreprenadsumman direkt hos byggherren i 

händelse av att huvudentreprenören inte fullgjorde betalning till underentreprenören avseende 

utförda leveranser. Huvudentreprenören försattes i konkurs och därefter betalade beställaren 

till huvudentreprenören trots att denne på förhand hade kännedom om och hade accepterat 

handlingen. Högsta domstolen ansåg att handlingen som givits till underentreprenören var att 

tolka som en säkerhetsöverlåtelse eftersom rätten att lyfta betalning av beställaren var 

avhängig huruvida huvudentreprenören fullgjorde sin betalning eller ej. Vidare ansåg HD att 

beställaren hade denuntierats om överlåtelsen (jfr 29 § SkbrL) varför betalningen till 

huvudentreprenören inte var giltig.   

84 Håstad, s. 117. 
85 Jfr NJA 1976 s. 618. 
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 Liknande ställningstaganden gjorde HD i NJA 1966 s. 379 där en kommun (beställaren) hade 

delgivits en handling betecknad ”lyftningsfullmakt” som angav ett en viss del av betalningen 

skulle ske till en underentreprenör som betalning för en skuld hos huvudentreprenören. 

Emellertid ledde huvudentreprenörens bristfälliga ekonomi till att dennes fordringar gentemot 

kommunen kom att omfattas av utmätning varpå kommunen betalade sina skulder enbart till 

huvudentreprenören. I detta fall ansåg HD att handlingen måste ha ansetts utgöra en 

överlåtelse till underentreprenören för avräkning av huvudentreprenörens skuld och att 

kommunen måste ha insett att handlingen hade denna innebörd. 

I de båda ovan nämnda rättsfallen framhöll HD att beställarna borde (eller måste) ha insett att 

handlingen inte utgjort någon ”vanlig” fullmakt utan tillkommit som säkerhet för en fordran 

underentreprenören haft mot huvudentreprenören. Härvid ska dock nämnas att HD i NJA 1966 

s. 97 i domskälen inte beaktade beställarens insikt om fullmaktens syfte utan konstaterade 

enbart att handlingen hade utfärdats i underentreprenörens intresse som säkerhet för fordran. 

Detta torde ha samband med att det i förevarande fall rörde sig om en tvist mellan 

huvudentreprenörens konkursbo och underentreprenören där beställaren hade nedsatt 

betalningen hos myndighet.  

Det behöver inte nödvändigtvis vara så att varje handling som parterna betecknar ”fullmakt” 

alltid är att anse som en fordringsöverlåtelse i de här aktuella entreprenadsammanhangen. Har 

en handling betecknats på detta sätt borde det föranleda en presumtion om att det faktiskt rör 

sig om en vanlig återkallelig fullmakt. Det krävs här särskilda omständigheter som visar att en 

fordringsöverlåtelse har varit parternas egentliga avsikt. I NJA 1969 s. 27 tycks HD ha 

kommit till slutsatsen att en lyftningsfullmakt inte var att betrakta såsom en 

fordringsöverlåtelse med anledning av att sådana särkskila omständigheter inte förelåg på ett 

uppenbart sätt.86 Håstad menar här att domstolen kan ha sett till det faktum att beställaren och 

huvudentreprenören i förevarande fall förhandlade om en del av det belopp som omfattades av 

fullmakten efter att den utfärdats till underentreprenören. Detta skulle m a o tala för att 

parternas avsikt inte varit att någon överlåtelse av fordran skulle ske.87 

 

 

86 Hessler, s. 794. 
87 Håstad, s. 118. 
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3.3.1.2 Avslutande kommentarer 

I entreprenadsammanhang förekommer det att en huvudentreprenör disponerar över delar av 

betalningen från beställaren till förmån för underentreprenörerna. Dessa dispositioner sker 

ofta, ur ett juridiskt perspektiv, under mycket oklara former och har gett upphov till de ovan 

berörda avgörandena. Gemensamt för dessa fall är att huvudentreprenören utfärdat en 

handling betecknad ”fullmakt” till underentreprenören där denne ges rätt att lyfta betalning 

direkt hos beställaren av entreprenaden. Av rättspraxis kan utläsas att sådana situationer ofta 

har kommit att betraktas som överlåtelser då parterna avsett att underentreprenörens rätt till 

fordringen ska gälla mot huvudmannens borgenärer. Domstolens argument påminner om den 

kritik som framförts i doktrinen vad gäller oåterkallelig fullmakt att lyfta betalning såtillvida 

att man tänker sig att den egentliga avsikten med utfärdandet har varit att fordringen ska 

övergå till fullmäktigen. HD:s bedömning i de ovan berörda avgörandena leder mig till 

slutsatsen att fullmakt att lyfta betalning som utgångspunkt är att anse såsom överlåtelse, 

oavsett om handlingen betecknas oåterkallelig eller ej, under förutsättning att den givits i syfte 

att säkra mottagarens betalning. För situationen att en sådan handling betecknats oåterkallelig 

skulle detta snarare tala för att det just är ett sådant skydd som parterna önskar åstadkomma.  

 Björling tänker sig emellertid att huvudmannen skulle kunna föredra att utfärda en 

oåterkallelig fullmakt istället för att överlåta fordringen. De av honom framförda argumenten 

för denna tes är emellertid, enligt min mening, inte särskilt övertygande och skulle medföra en 

stor osäkerhet för fullmäktigen. 

 

3.3.2 Rösträttsfullmakt 

Av 7 kap. 3 § ABL följer att en aktieägare som inte personligen kan närvara vid 

bolagsstämma kan utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med en skriftlig, av 

aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En sådan fullmakt gäller högst ett år från 

utfärdandet. Avtalslagen regler om fullmakt är av relevans vad gäller rösträttsfullmakter och 

även denna fullmakt kan således återkallas genom meddelande till bolaget (12 § 2 st. och 13 

§) alternativt om den återtages eller förstörs (16 §). I den svenska aktiebolagsrätten finns, likt i 

andra rättsordningar, ett förbud mot att skilja rösträtten från äganderätten till aktien, benämnt 

splittringsförbud. Det huvudsakliga motivet som har angetts till stöd för detta förbud är att 

rösträtten måste motsvaras av en kapitalinsats i bolaget d v s enbart delägare ska ha rätt att 
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bestämma över bolaget.88 Splittringsförbudet innebär som utgångspunkt ett förbud mot direkt 

överlåtelse av rösträtt utan aktie. Den vanliga rösträttsfullmakten medför emellertid inte 

någon sådan definitiv splittring eftersom den när som helst kan återkallas. Härvid uppkommer 

frågan om man genom användandet av en oåterkallelig rösträttsfullmakt skulle kunna 

”åstadkomma att någon mera varaktigt utövar rösträtt för aktie som han inte äger”. Roos 

menar här att den oåterkalleliga fullmakten att rösta på bolagsstämma ska behandlas i ljuset 

av de aktiebolagsrättsliga reglerna.89 

För att en oåterkallelig rösträttsfullmakt skulle ha någon egentlig funktion måste den göras 

exklusiv, så att aktieägaren blir förhindrad från att själv utöva sin rösträtt eller utse ett annat 

ombud att företräda honom på bolagsstämman. Ett sådant avskärmande borde i de flesta fall 

innebära att det bakom fullmakten döljer sig en överlåtelse av aktieägarens rösträtt. Härvid 

skulle splittringsförbudet innebära att oåterkalleliga rösträttsfullmakter inte skulle tillerkännas 

giltighet.90 

I svensk rättspraxis har frågan kring oåterkalleliga rösträttsfullmakter inte prövats i Högsta 

domstolen. Emellertid finns det i Danmark två avgöranden av relevans, vilka kommer att 

behandlas nedan. 

I UfR 1926 s. 1012 hade en grupp aktieägare i ett rederibolag kommit överens om att försöka 

likvidera bolaget och begärde därför att styrelsen skulle utlysa extra stämma där 

likvidationsfrågan skulle prövas. En av aktieägarna (R) som varit med och undertecknat denna 

skrivelse utfärdade i samband med detta en fullmakt till en annan aktieägare (D) att han skulle 

rösta för hennes aktier på den extra stämman och på eventuella ytterligare stämmor där 

likvidationsfrågan skulle behandlas. Det angavs särskilt att denna fullmakt var oåterkallelig. 

Vid den första stämman var inte så många aktieägare närvarade som bolagsordningen krävde 

varpå en ny stämma utlystes. Efter att den första stämman hade hållits ändrade emellertid R 

åsikt avseende likvidationen då hon såg en möjlighet att sälja sina aktier till en gynnsam kurs. 

Efter att ha misslyckats att återkalla fullmakten gav hon en annan aktieägare (J) i fullmakt att 

rösta mot likvidationen.  Hon meddelade även stämmans ordförande om återkallelsen och hur 

hon önskade att rösträtten utövades. Slutligen meddelade hon även D att hon krävde att han 

skulle rösta mot likvidation om han, trots hennes åtgärder, skulle anses vara hennes ombud. 

När stämman sedan ägde rum närvarade de två ombuden som båda hävdade att de skulle 

88 Roos 1969, s. 194. 
89 Ibid, s. 196.  
90 Ibid, s. 198. 
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utöva aktieägarens rösträtt. Omständigheterna var sådana att frågan om bolagets likvidation 

helt och hållet skulle avgöras beroende på vem av dem som ansågs vara hennes ombud. Som 

ombud godtogs innehavaren av den oåterkalleliga fullmakten d v s D varpå beslut om 

likvidation fattades. Talan väcktes sedan av J där han yrkade att likvidationsbeslutet skulle 

upphävas. Som grund för sin talan anförde han att R var berättigad att återkalla fullmakten 

och att D i vart fall var skyldig att följa hennes nya direktiv om röstning. D gjorde gällande att 

R var bunden av den oåterkalleliga fullmakten då det förelåg en överenskommelse mellan 

aktieägarna som förpliktigade dem att rösta för likvidation.  

I domskälen framhöll ØL91 att R inte erhållit något vederlag för att hon utfärdat den 

oåterkalleliga fullmakten till D samt att återkallelsen var en följd av att R nu önskade sälja 

sina aktier till en fördelaktig kurs. Domstolen anger vidare att det här rör sig om en fullmakt 

utfärdad i huvudmannens intresse. Då det i detta fall rör sig om rösträttsfullmakt i en så pass 

betydelsefull fråga som bolagets likvidation föranleder detta att R bör anses berättigad att 

återkalla fullmakten. Domstolen upphävde därför stämmobeslutet om likvidation. 

Roos menar att domstolen i avgörandet försökt utgå ifrån allmänna grundsatser om när en 

fullmakt kan göras oåterkallelig. Att domstolen i bedömningen för den oåterkalleliga 

fullmaktens giltighet fäst vikt vid att den i förevarande fall var utfärdad i huvudmannens 

intresse indikerar att en förutsättning för giltigheten hos en sådan fullmakt är att den är given i 

fullmäktigens eller tredje mans intresse. Vidare har domstolen beaktat att det inte utgick något 

vederlag till huvudmannen för utfärdandet av fullmakten. Då domstolen kommit till slutsatsen 

att oåterkalleligheten i förevarande fall inte bör tillerkännas verkan går de aldrig in på 

frågeställningen huruvida just en rösträttsfullmakt kan göras oåterkallelig. Roos menar att 

man av domen endast kan utläsa att ett oåterkallelighetsförbehåll i en viss situation inte vinner 

giltighet.92 

Ytterligare ett intressant avgörande är UfR 1963 s. 111. En byggmästare (O) som i princip 

ägde alla aktier i ett byggnadsbolag kom i ekonomiska svårigheter varpå leverantörer och 

hantverkare gavs panträtt i bolagets aktier som säkerhet för deras fordringar. De begärde 

dessutom att få rösträtt för dessa aktier; någon som O inte gick med på. Som en kompromiss 

gav O en oåterkallelig rösträttsfullmakt till en bank. När O sedermera försattes i konkurs 

kvarstod entreprenörernas fordringar. O väckte därefter talan och begärde att fullmakten 

91 Østre Landsret, dansk appellationsdomstol i andra instans. 
92 Roos 1969, s. 199 f. 
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antingen skulle upphöra att gälla eller att banken skulle förpliktigas att rösta i enlighet med 

hans instruktioner. Som grund för sin tala angav han att alla ekonomiska mellanhavanden med 

banken var avslutade (han hade tidigare upptagit lån i banken i samband med bygget) och att 

banken inte längre hade något intresse av fullmakten. Han menade även att rösträttsfullmakt 

inte kan göras oåterkallelig på grund av att rösträtt ej kan överlåtas särskilt. Banken bestred 

yrkandet och anförde att de getts rösträtten i bägge parters intresse; d v s såväl i eget som i 

entreprenörernas intresse. Vidare menade banken att pantsättningen av aktierna och 

fullmakten hängde ihop och att fullmakten därför inte kunde upphöra att gälla så länge 

pantsättningen bestod. 

Kärandens talan ogillades av ØL som anförde som skäl för sitt domslut att fullmakten hängde 

samman med pantsättningen av aktierna och eftersom att banken inte hade något självständigt 

intresse i rösträttsutövningen så skulle fullmakten förbli oåterkallelig till dess att panthavarna 

fått betalt för sina fordringar. Även HøjR93 ogillade talan och anförde bl a att 

oåterkallelighetsförbehållet i denna situation inte kunde anses strida mot aktiebolagsrättsliga 

grundsatser (splittringsförbudet). 

Domens prejudicerande verkan har diskuterats i doktrinen. Det har hävdats att avgörandet har 

ett begränsat prejudikatvärde eftersom domstolen inte har tagits ställning till om oåterkalleliga 

fullmakter tillsammans med pantsättning generellt sätt bör godtas eller inte. Istället har man i 

domskälen fäst särskild vikt vid de speciella omständigheterna som rådde.94 Emellertid har 

det av vissa ansetts att domen kan läggas till grund för uppfattningen att en oåterkallelig 

rösträttsfullmakt i pantsättningssituationer som utgångpunkt bör tillerkännas verkan.95 

Werlauff menar att när det som i förevarande fall rör sig om ett skyddsvärt intresse hos 

panthavaren bör denna rösträttsfullmakt ej kunna återkallas så länge fordringen kvarstår.96 

Avslutningsvis kan sägas att Roos är av åsikten det inte bör göras någon skillnad mellan 

situationer där rösträtten getts till panthavaren eller till en neutral instans (i detta fall 

banken).97 

 

 

93 Højesteret, högsta domstolen i Danmark. 
94 Roos 1969, s. 202. 
95 Gomard, s. 245. 
96 Werlauff, s. 380. 
97 Roos 1969, s. 203. 
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3.3.2.1 Pantsättning och rösträttsfullmakt 

När en panthavare har getts säkerhet för sitt lån i form av aktier hos pantsättarens bolag ligger 

det i panthavarens intresse att bolaget sköts på ett sådant sätt att hans säkerhet inte äventyras. 

Detta intresse kan som utgångspunkt säkerställas genom att panthavaren ges en ordinär 

återkallelig rösträttsfullmakt. Skulle gäldenären återkalla fullmakten har givetvis panthavaren 

möjlighet att säga upp lånet. Problem kan emellertid uppstå om gäldenären inte har 

ekonomisk möjlighet att betala tillbaka lånet och det samtidigt är svårt för panthavaren att få 

täckning för sin fordran genom försäljning av aktierna. Skulle återkallelsen av 

rösträttsfullmakten tillerkännas giltighet förlorar panthavaren kontrollen över bolaget och 

riskerar därmed att pantsättarens åtgärder inom bolaget minskar aktiernas värde. Roos menar 

att det här finns skäl för att göra avsteg från splittringsförbudet och godta 

rösträttsöverföringen till skydd för panthavaren. Att splittringsförbudet motiveras av att det 

endast är delägare som ska inneha rösträtt borde inte utgöra ett hinder i dessa särskilda fall.98 

Johansson anför liknande argument och menar att då en kreditgivare givits säkerhet för sitt 

lån i aktier borde en oåterkallelig rösträttsfullmakt tillerkännas giltighet så länge panträtten 

består – detta ska parterna ha möjlighet att avtala om. Dock måste givetvis regeln att en 

rösträttsfullmakt endast gäller ett år från utfärdandet beaktas (7 kap. 3 § ABL) och därför bör 

aktieägaren vara skyldig att vid behov förnya fullmakten.99 

 

3.3.2.2 Avslutande kommentarer 

Diskussionen kring oåterkallelig rösträttsfullmakt har i huvudsak rört frågan om huruvida en 

sådan fullmakt skulle strida mot splittringsförbudet och därför inte skulle kunna anses tillåten 

enligt svensk rätt. Som tidigare berörts motiveras splittringsförbudet främst av att rösträtten 

ska vara förbunden med ett ekonomiskt intresse i bolaget (den s k delägaridén). Dock kan 

man tänka sig att fullmäktigen de facto gör betydande ekonomiska insatser utan att denne äger 

aktier i bolaget. I särskilda fall skulle då oåterkalleliga rösträttsfullmakter kunna ges giltighet 

så länge detta ekonomiska förhållande består (se UfR 1963 s. 11 och avsnitt 3.3.2.1 ovan). 

Roos ifrågasätter nödvändigheten hos ett sådant undantag från splittringsförbudet och menar 

att parternas önskemål i de flesta fall skulle kunna tillgodoses på annat sätt.  Om sådana 

fullmakter ska tillerkännas giltighet skulle det krävas att parterna uttryckligt avtalat om 

98 Roos 1969, s. 232. 
99 Johansson, s. 285. 
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oåterkallelighet samt att rösträttsöverföringen inte skett i uppenbart syfte att kringgå lag eller 

bolagsordning. Vidare borde den oåterkalleliga fullmakten vara exklusiv så att 

fullmaktsgivaren inte skulle kunna förbigå fullmäktigen genom att själv utöva rösträtten eller 

befullmäktiga ett annat ombud. Avslutningsvis kan man fråga sig hur en oåterkallelig 

rösträttsfullmakt skulle göras verksam mot en ny förvärvare av aktien. Här tänker sig Roos att 

det skulle krävas att aktierna deponerades för att en oåterkallelig rösträttsfullmakt skulle vinna 

giltighet alternativt att aktierna övergår i fullmäktigens besittning.100 

 

3.3.3 Försäljningsfullmakt 

Enligt Björling skulle ett exempel på när en oåterkallelig fullmakt skulle kunna utgivas i 

fullmäktigens intresse vara när denne får fullmakt att sälja lös egendom tillhörande 

huvudmannen.101 Här menar Roos att en sådan oåterkallelig fullmakt skulle kunna tolkas som 

en betalningsöverlåtelse om köpeskillingen ska avräknas mot en fordran fullmäktigen har hos 

huvudmannen. Om köpeskillingen ska behållas av fullmäktigen utan vederlag är det snarare 

att anse såsom en gåva.102 Olsson framför att det vid oåterkalleliga försäljningsfullmakter, 

liksom vid oåterkalleliga fullmakter att lyfta betalning, ”alltid döljer sig någon annan 

rättshandling, som blir avgörande för rättsfrågornas bedömning”. I de situationer där 

försäljningsfullmakten getts i betalningssyfte, för en fordran fullmäktigen har gentemot 

huvudmannen, är fullmakten att anse som en bindande överlåtelse mellan såväl parterna som 

mot huvudmannens borgenärer. Han menar vidare att en oåterkallelig fullmakt skulle kunna 

godkännas såsom ett gåvobrev vilket skulle innebära att utfästelsen skulle bli bindande 

gentemot fullmäktigen men inte i förhållande till huvudmannens borgenärer (1 § GåvoL). Det 

egentliga syftet med en oåterkallelig försäljningsfullmakt menar Olsson oftast borde vara att 

garantera fullmäktigen rätt till arvode och menar att detta inte kan sägas vara detsamma som 

att fullmäktigen har ett verkligt intresse av att fullmakten inte återkallas.103 Roos anför i detta 

sammanhang att man inte bör tala om oåterkallelig försäljningsfullmakt i fullmäktigens 

intresse när huvudmannen i ett kommissions- eller agenturförhållande under en viss tid 

begränsar sin möjlighet att avbryta uppdraget – här aktualiseras enbart skadeståndsskyldighet 

om återkallelse sker. Oåterkallelig försäljningsfullmakt i egentlig mening kan endast tänkas 

100 Roos, s. 1969, 207 f. 
101 Björling, s. 12. 
102 Roos 1969, s. 332. 
103 Olsson, s. 248. 
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föreligga om syftet är att det ska vara omöjligt för huvudmannen att återkalla uppdraget och 

fullmäktigens intresse inte utgör ett säkerhetsställande av arvodet.104 

Vad gäller oåterkalleliga försäljningsfullmakter att sälja fast egendom kan inte dessa tänkas 

vinna giltighet eftersom en sådan ordning skulle stå i strid med syftet till de i jordabalken 

uppställda formkraven för när en fastighetsöverlåtelse äger rum (jfr 4 kap. 1 § JB). Emellertid 

kan skadeståndsskyldighet aktualiseras om en fastighetsägare ger någon i uppdrag att under 

en viss tid inneha ensamrätt att sälja en fastighet och därefter återkallar uppdraget eller 

föregår uppdragstagaren innan dess att tiden löpt ut.105  

 

3.3.4 Löfte om borgen 

Inom doktrinen har det diskuterats huruvida en oåterkallelig fullmakt skulle kunna användas 

vid löfte om borgen. När ett borgenlöfte ges till en gäldenär uppstår frågan om löftesgivaren 

redan i detta skede är bunden eller om bundenheten uppkommer först då borgensmannen 

mottagit löftet. Den rådande uppfattningen tycks vara att när det rör sig om löfte om borgen i 

onerösa sammanhang blir löftesgivaren direkt bunden när denne avger löftet till gäldenären. 

Rör det sig däremot om ett benefikt borgenslöfte har det emellertid argumenterats för att 

bundenheten skulle uppkomma först då borgenären mottagit löftet.106 Vad gäller dessa 

benefika borgenslöften menar dock Bergström att ett sådant löfte bör vara oåterkalleligt under 

skälig tid från dess att det ges vilket kan ses som att löftesmannen de facto blir direkt bunden. 

Om det förhåller sig så, att löftesmannen vid avgivandet av ett benefikt borgenslöfte, har 

möjlighet att återkalla löftet fram till dess att borgensmannen blir underrättat uppkommer 

således frågan om man med stöd av en oåterkallelig fullmakt skulle kunna binda löftesmannen 

under denna tid. Olsson menar att syftet med att löftesmannen inte skulle bli direkt bunden 

motiveras av att denne ska skyddas mot att avge förhastade borgenlöften.107 Roos menar att 

enbart det faktum att ett borgenlöfte har getts i formen av en oåterkallelig fullmakt inte 

medför omedelbar bundenhet för löftesmannen.108 En fråga som inte har tagits upp i 

sammanhanget är om löftesmannens skydd mot sin egen obetänksamhet innebär att det inte 

104 Roos 1969, s. 333. 
105 Se exempelvis NJA 1970 s. 122.  
106 Olsson, s. 246 och Wallin 2000, s. 97. 
107 Olsson, s. 247. 
108 Roos 1967, s. 339. 
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under några omständigheter kan tänkas att en oåterkallelig fullmakt skulle kunna vinna 

giltighet, under förutsättning att denna uppkommit som ett uttryck för parternas vilja. 

 

3.3.5 Oåterkallelig fullmakt i annan än fullmäktigens intresse 

 I de typfall som har berörts ovan har den oåterkalleliga fullmakten utfärdats i fullmäktigens 

intresse. I sin framställning behandlar Björling emellertid några situationer där man kan tänka 

sig att den oåterkalleliga fullmaktens utfärdats i någon annans intresse. Ett exempel skulle 

vara då en insolvent huvudman, för att reda upp sin ekonomi, avtalar med sina borgenärer om 

att de ska få utse administratörer som får sköta huvudmannens affärer för att säkra 

borgenärarens fordringar. Här menar Björling att en förutsättning för att huvudmannens 

borgenärer ska gå med på detta är att administratörerna ges exklusiva oåterkalleliga 

fullmakter. De befullmäktigade (administratörerna) har inget eget intresse av 

oåterkallelighetsförbehållet, inte heller tredje man som här utgörs av de personer som 

administratörerna gör affärer med. Oåterkalleligheten är således i borgenärernas intresse. 

Björling talar här om ett intresse hos fjärde man.109 Det ovan behandlade förbudet mot 

oåterkalleliga generalfullmakter (se avsnitt 3.1) menar såväl Olsson som Roos skulle utgöra 

hinder mot att genom en oåterkallelig fullmakt ”ställa sig under administration” men medger 

samtidigt att det i doktrinen har framhållits att detta förbud inte ska omfatta situationer då 

fullmakten är förmånlig för huvudmannen. De anser emellertid att återkallelse inte skulle vara 

aktuell för huvudmannen så länge det är förmånligt att fullmakten fortlöper och ifrågasätter 

därför behovet av oåterkallelighetsförbehåll i dessa situationer. Är det så att huvudmannen av 

någon anledning vill återkalla fullmakten och försättas i konkurs kan inte ett 

oåterkallelighetsförbehåll ges den verkan att gäldenären (huvudmannen) fråntas det skydd 

som konkurs innebär.110 

Björling tar även upp som exemplet fallet då huvudmannen utgörs av en fackförening som 

förbinder sig mot motparten att de, av fackföreningen utsedda förtroendemännen, ska ges 

oåterkalleliga fullmakter till dess att förhandlingarna är slutförda.111 Såväl Roos som Olsson 

menar att ett sådant oåterkallelighetsförbehåll skulle innebära att fackföreningen avstod från 

möjligheten att byta ut sina förhandlingsrepresentanter vilket måste vara att betrakta som 

109 Björling, s. 14. 
110 Olsson, s. 250 och Roos 1967, s. 336.  
111 Björling, s. 13. 
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stridande mot god sed.112 Roos ifrågasätter om det i den här situationen överhuvudtaget finns 

något intresse hos tredje man som skulle motivera att fullmakten gjordes oåterkallelig. Han 

menar att det saknas verklighetsunderlag för att en fackförenings motpart endast skulle önska 

förhandla med vissa särskilda personer.113 

Roos tar upp ytterligare ett exempel som förekommit i samband med diskussionen kring 

oåterkalleliga fullmakter där man tänker sig att två parter tvistar om förvaltningen av 

gemensamma angelägenheter och därför utger en oåterkallelig fullmakt till en neutral person 

för att lösa deras tvist. Han menar att ett sådant oåterkallelighetsförbehåll inte syftar till att 

begränsa handlingsfriheten hos parterna utan att avsikten är att den som drar sig ur 

förlikningsavtalet ska kompensera fullmäktigen och motparten för detta.114 

 

3.3.5.1 Oåterkallelighetsförbehåll vid andrahandsuthyrning 

Vad gäller oåterkalleliga fullmakter i tredje mans intresse är det vanligt förekommande att 

hyresvärdar i sina standardformulär för andrahandsuthyrning förpliktigar den ordinarie 

hyresgästen att utge en oåterkallelig till en utomstående person vid t.ex. utlandsvistelse. Dessa 

anger ofta att fullmäktigen ges rätt att företräda hyresgästen gentemot hyresvärden i alla 

ärenden som rör lägenheten; sluta avtal, ingå förlikning, ta emot och kvittera handlingar och 

medel, mottaga uppsägning m.m.115 Dessa oåterkalleliga fullmakter torde ha sitt ursprung i 

uttalanden som gjordes av hyreslagstiftningskunniga i samband med framtagande av en ny 

hyreslagstiftning.116 Här sades att det vid andrahandsuthyrning kan vara svårt för hyresvärden 

att anträffa med den ordinarie hyresgästen. Denna olägenhet kan undvikas om hyresvärdens 

samtycke eller myndighetens tillstånd förenas med ett krav på att hyresgästen utfärdar en 

oåterkallelig fullmakt till en person som under andrahandsuthyrningen agerar som ombud för 

den ordinarie hyresgästen. Wallin menar emellertid att dessa oåterkalleliga fullmakter vid 

andrahandsuthyrning inte kan anses tillåtliga och grundar detta på sin uppfattning om att 

oåterkalleliga fullmakter generellt inte tillerkänns verkan i svensk rätt.117 Dock har det 

112 Olsson, s. 250 och Roos 1967, s. 337. 
113 Roos 1967, s. 337. 
114 Ibid, s. 238. 
115 Elektroniska källor. 
116 SOU 1966:14. Betänkandet hör samman med de förändringar i nyttjanderättslagens hyreskapitel (3 kap.) 
som trädde i kraft år 1969. Reglerna togs sedermera in i 12 kap. JB. För en förtjänstfull överblick över 
hyreslagstiftningens historia, se Bengtsson m fl, s. 21 ff. 
117 Wallin 1969, s. 159 not. 2. 
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hävdats att oåterkalleligheten skulle kunna göras gällande under den tidsperiod för vilken 

tillstånd till andrahandsuthyrningen ges.118  

 

3.4 Sammanfattande slutsatser 

I syfte att söka klarhet i oåterkalleliga fullmakters ställning i svensk rätt har ovan redogjorts 

för den lagstiftning där denna rättsfigur faktiskt behandlas (avsnitt 3.2) och de mest relevanta 

situationer som diskuterats inom doktrinen (avsnitt 3.3). Härvid uppkommer frågan om man 

utifrån detta kan dra några generella slutsatser kring förutsättningar för att ett 

oåterkallelighetsförbehåll i en fullmakt ska kunna tillerkännas giltighet. Nedan följer ett 

försök till en uppställning av mer allmängiltig karaktär som syftar till att belysa denna 

frågeställning. 

- Ej förbud i lag. I avtalslagen finns ingen uttrycklig bestämmelse som frånkänner 

oåterkalleliga fullmakter giltighet och frågan lämnas, med undantag för 

generalfullmakter, öppen i förarbetena. Oåterkalleliga fullmakter får inte användas för 

att frånkänna huvudmannen rättigheter som inte går att överlåta och på så sätt kringgå 

annan lagstiftning. Förbud mot oåterkallelighet förekommer vad gäller vissa särskilda 

fullmaktstyper (prokura, rättegångsfullmakt, framtidsfullmakt). 

 

- Begränsad förmögenhetssfär. Den oåterkalleliga fullmakten får inte förekomma i form 

av en generalfullmakt och ges sådan omfattning att det vore att likställa med att 

huvudmannen sätter sig själv under förvaltning. Även oåterkalleliga fullmakter av 

vidsträckt karaktär bör anses omfattas av detta förbud. För att den oåterkalleliga 

fullmakten ska tillerkännas giltighet krävs m a o att det rör sig om en begränsad del av 

huvudmannens förmögenhetssfär. 

 
- Under viss tid. Tidsaspekten bör vara av vikt vid bestämmande av en oåterkallelig 

fullmakts giltighet. Skillnad bör härvid göras mellan oåterkalleliga fullmakter som 

gäller för all framtid och de som gäller under viss avtalat tid eller till dess att 

fullmäktigens/tredje mans intresse blivit tillgodosett. 

  

118 Koch, s. 759. 
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- I annan än huvudmannens intresse. Oåterkallelighetsförbehållet ska ligga i 

fullmäktigens, tredje mans eller annans intresse. För att säkra detta intresse krävs som 

utgångspunkt att den oåterkalleliga fullmakten är av exklusiv karaktär så att 

huvudmannen fråntas möjligheten att själv föregå fullmäktigen eller utse ett nytt 

ombud. 

 
- Praktiskt behov. Den oåterkalleliga fullmakten ska svara mot ett legitimt praktiskt 

behov där samma behov inte tillgodoses inom ramen för annan lagstiftning. 

De typfall som har varit utgångspunkt för diskussionen i doktrinen har främst hämtats från 

Björlings framställning på området där han söker att belysa oåterkalleliga fullmakters 

praktiska behov och behovet av att utreda den oåterkalleliga fullmakten ”som ett särskilt 

rättsinstitut, vars klarläggande rättsläran icke får undandraga sig”.119 Användandet av 

oåterkalleliga fullmakter i dessa typfall har, av olika skäl, i flertalet fall kommit att 

ifrågasättas. Ett ofta förekommande argument som framförts är att om en oåterkallelig 

fullmakt förekommer i en viss situation kan den i allmänhet bytas ut mot en annan vedertagen 

rättsfigur utan att påverka det resultat som parterna åsyftat. Andra typfall har mötts med 

kritiken att ett erkännande av oåterkalleliga fullmakter skulle stå i strid med gällande rätt på 

området eller att sådana fullmakter i vissa fall helt skulle sakna praktisk funktion. Detta skulle 

alltså tala emot att erkänna den oåterkalleliga fullmakten som ett särskilt rättsinstitut. Enligt 

min mening kan det dock i vissa av typfallen föreligga särskilda omständigheter som talar för 

att en oåterkallelig fullmakt skulle kunna tänkas vinna giltighet, t ex vad gäller oåterkallelig 

rösträttsfullmakt vid pantsättning av aktier. I detta sammanhang ansluter jag mig till Roos 

uppfattning om att ett godtagande av en oåterkallelig fullmakt inom ramen för ett visst 

rättsområde inte nödvändigtvis skulle ge prejudicerande verkan också inom andra 

rättsområden.120 Man kan fråga sig om det överhuvudtaget skulle vara önskvärt att försöka 

utforma generella regler rörande oåterkallelighetsförbehåll i fullmakter tillämpliga på alla de 

varierande situationer där fullmakter förekommer. Mer ändamålsenligt borde vara att 

tillerkänna oåterkalleliga fullmakter verkan på de specifika rättsområden där ett behov av 

sådana fullmakter de facto finns och där klargöra vilka regler man har att förhålla sig till. 

  

119 Björling, s. 21. 
120 Roos 1967, s. 345. 
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4. Utblick 

 

4.1 Draft Common Frame of Reference 

4.1.1 Bakgrund och rättskällestatus 

Redan år 1980 startade Ole Lando, professor vid Handelshögskolan i Köpenhamn, ett 

akademiskt projekt med syfte att formulera gemensamma principer för den europeiska 

kontraktsrätten. Sprunget ur detta projekt skapade Christian von Bar, professor i Osnabrück, 

år 1998 Study Group on a European Civil Code bestående av akademiker från de europeiska 

länderna. Syftet med detta projekt var att genom komparativa undersökningar försöka utröna 

hur en europeisk civillagskodifikation skulle kunna tänkas utformas. Detta projekt kom 

sedermera att delvis bedrivas med stöd av Europiska Unionen tillsammans med ett annat 

forskarnätverk, Research Group on Existing EC Private Law. Dessa båda akademiska 

sammanslutningars arbete har kommit att resultera i Draft Common Frame of Reference 

(DCFR) som utgörs av en samling civilrättsliga principer, definitioner och modellregler.121 I 

inledningen till DCFR understryks att det rör sig om en akademisk och inte politiskt 

sanktionerad text. Syftet med DCFR är att utgöra ett underlag för en gemensam europeisk 

civilrättslig kodifikation. Detta utgör emellertid inte det enda syftet utan arbetet är även tänkt 

att kunna bidra till rättsvetenskapliga spörsmål samt fungera som en inspirationskälla vilket 

kan leda till en informell harmonisering av europeisk förmögenhetsrätt.122  

Bestämmelserna i DCFR har tillkommit genom en komparativ studie av de europeiska 

ländernas lagstiftning inom förmögenhetsrättens område och i den fullständiga utgåvan har 

man i anslutning till respektive bestämmelse redogjort för hur flertalet europeiska länders 

lagregleringar ser ut. Herre menar att ”reglerna i DCFR kan därför tjäna som ett 

jämförelseunderlag och ibland även som beskrivning av vad som får anses gälla även i 

Sverige, trots att avtalsbestämmelser på området saknas”.123 I ett antal fall har Högsta 

domstolen i sina domskäl hänvisat till DCFR och då gjort det i form av jämförelseunderlag i 

frågor där svaret inte gått att finna inom ramen för svensk rätt.124 

121 Herre 2012, s. 939 f. 
122 von Bar & Clive (Outline Ed.), s. 7 ff. 
123 Herre 2012, s. 942. 
124 Se exempelvis NJA 2009 s. 672, NJA 2011 s. 600, NJA 2013 s. 659, NJA 2015 s. 1040 och NJA 2017 s. 113. 
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Inom ramen för DCFR görs en uppdelning mellan det yttre och inre rättsförhållandet vid 

fullmaktssituationer. Bok II, kapitel 6 (Representation) rör det yttre förhållandet och här 

anges i art. 6:101 uttryckligen att kapitlet endast behandlar förhållandet mellan huvudmannen 

och tredje man samt mellan fullmäktigen och tredje man (1). Vidare behandlar detta kapitel 

även situationer då någon utger sig för att inneha en giltig fullmakt utan att så är fallet (2). Här 

stadgas även att kapitlet inte är tillämpligt på det interna förhållandet mellan huvudmannen 

och fullmäktigen (3).125 Det sistnämnda förhållandet behandlas i bok IV, avdelning D, kapitel 

1 (Mandate) där reglerna om oåterkallelighet även återfinns. 

I kommentaren till DCFR anges i noten som rör svensk rätt att en fullmakt kan göras 

oåterkallelig under förutsättning att den följer av ett underliggande rättsförhållande och avser 

en begränsad del av huvudmannens förmögenhetssfär. Vidare anges att generalfullmakter 

alltid kan återkallas.126 Vad gäller de övriga nordiska länderna anges att man i Danmark kan 

avtala om oåterkallelighetsförbehåll parterna emellan, dock saknas lagreglering på området. 

Oåterkalleliga generalfullmakter tillerkänns inte heller i Danmark någon verkan. Avseende 

Finland anges att den allmänna ståndpunkten är att en fullmakt inte kan göras oåterkallelig.127  

 

4.1.2 Irrevocable mandate 

I DCFR återfinns reglerna om oåterkallelig fullmakt i bok IV, avdelning D, kapitel 1. Av 

artikel 1:104 följer att fullmakten som utgångspunkt när som helst kan återkallas av 

huvudmannen genom meddelande till fullmäktigen (1). Vidare sägs att fullmakten är 

återkallad om fullmaktsuppdraget upphör (2).  Slutligen stipuleras att regeln är tvingande till 

förmån för huvudmannen med undantag för att en giltig oåterkallelig fullmakt föreligger (3). 

Detta undantag återfinns i artikel 1:105 (1) som anger att huvudmannen inte kan återkalla 

fullmakten om den är given: 

(a) in order to safeguard a legitimate interest of the agent other than the interest in the 

payment of the price; or 

(b) in the common interest of the parties to another legal relationship, whether or not 

these parties are all parties to the mandate contract, and the irrevocability of the 

125 von Bar & Clive (Outline Ed.), s. 205. 
126 von Bar & Clive (Full Ed.), s. 2065. 
127 Ibid, s. 2063. 
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mandate of the agent is meant to properly safeguard the interest of one or more of 

these parties.128 

 

(a) Den första situationen där huvudmannen inte kan återkalla fullmakten är då den är 

given för att säkerhetsställa ett legitimt intresse hos fullmäktigen. I kommentaren till 

bestämmelsen illustreras situationen med exemplet att en bank är villig att utge kredit 

under förutsättning att banken ges säkerhet i form av hypotek i låntagarens fastighet. I 

kreditavtalet villkoras att låntagaren ska utge en oåterkallelig fullmakt till banken att 

utfärda hypoteket.129 Vad som i bestämmelsen avses med priset (the price) som inte 

utgör ett sådant legitimt intresse framgår varken av bestämmelsen eller av 

kommentaren. Av IV. D. – 2:102 kan emellertid utläsas att detta rör sig om det arvode 

som huvudmannen normalt sett ska utge till fullmäktigen som betalning för dennes 

uppdrag enligt fullmakten.130   

 

(b) Den andra situationen som aktualiseras är då flera parter kommer överens om att 

någon av dem, eller en utomstående part, ska ges fullmakt för att tillvarataga parternas 

intresse eller lösa ett gemensamt problem. Således blir parterna bundna i förhållande 

till varandra att inte återkalla fullmakten. Detta leder i sin tur till att fullmakten är 

oåterkallelig i förhållandet mellan varje enskild huvudman och fullmäktigen. Här 

krävs som utgångspunkt att parterna är överens om att ingen av dem ska kunna 

återkalla fullmakten. I detta sammanhang ges exemplet att en grupp kompositörer är 

överens om att det ligger i deras gemsamma intresse att utge fullmakt till en 

intresseorganisation att företräda dem i upphovsrättsliga spörsmål. Med anledning av 

detta avtalar kompositörerna sinsemellan om att fullmakten ska göras oåterkallelig. I 

vissa fall kan emellertid oåterkalleligheten följa av den rättsliga relationen som 

föreligger mellan parterna. Här ges som exempel att en köpare och en säljare 

befullmäktigar en skiljeman att avgöra en tvist mellan parterna. I denna typ av 

situation följer det av parternas inbördes förhållande att fullmakten ska anses vara 

oåterkallelig.131 

128 von Bar & Clive (Full Ed.), s. 2060. 
129 Loc. Cit. 
130 Gomez Ligüerre menar att priset som här avses är ”the award associated with the mandate”, se Gomez 
Ligüerre, s. 169. 
131 von Bar & Clive (Full Ed.), s. 2060 f. 
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Även om en fullmakt bör anses oåterkallelig med stöd av art. 1:105 (1) kan det emellertid 

föreligga sådana omständigheter att fullmakten trots allt kan återkallas vilket regleras i art. 

1:105 (2). Allmänt kan sägas att så fort det underliggande förhållandet som föranlett 

oåterkalleligheten inte längre existerar kan huvudmannen återkalla fullmakten; såtillvida är 

oåterkalleligheten relativ. Reglerna om när en oåterkallelig fullmakt i fullmäktigens intresse 

kan återkallas återfinns i art. 1:105 (2)(a). En sådan fullmakt kan återkallas om det 

underliggande förhållandet som det legitima intresset hos fullmäktigen grundar sig på upphör 

till följd av underlåtenhet hos fullmäktigen (i). Vidare kan återkallelse ske om det föreligger 

kvalificerad underlåtenhet från fullmäktigens sida att fullgöra de skyldigheter som följer av 

fullmakten (ii). Slutligen kan fullmakten alltid återkallas av huvudmannen om det föreligger 

allvarliga eller extraordinära skäl till att fullmakten ska upphöra (iii), här hänvisas till 

bestämmelsen i IV. D. – 6:103.132 

Vad gäller bestämmelserna om när en oåterkallelig fullmakt som utgivits i flera parters 

intresse kan återkallas återfinns dessa i art. 1:105 (2)(b). Återkallelse kan ske om: parterna 

kommit överens om att återkallelse ska ske (i), den underliggande avtalsrelationen har upphört 

(ii), det föreligger kvalificerad underlåtenhet från fullmäktigens sida (iii) eller om det 

föreligger allvarliga eller extraordinära skäl till att fullmakten bör upphöra (iv). Vad gäller 

(iii) och (iv) krävs emellertid att fullmäktigen ersätts omgående av en annan fullmäktig i 

enlighet med avtalet mellan parterna.133 

I art. 1:105 (3) stipuleras att om återkallelse inte är tillåten till följd av bestämmelserna i 

denna artikel saknar huvudmannens meddelande om återkallelse verkan. Slutligen följer av 

art. 1:105 (4) att oåterkalleligheten ej äger verkan om fullmakten upphör till följd av 

bestämmelserna i IV. D., kapitel 7. Av dessa bestämmelser följer att fullmakten upphör att 

gälla om den avsett ett visst avtals ingående och det avsedda avtalet sedan har kommit till 

stånd (art. 7:101) eller då fullmäktigen avlider (art. 7:103). Om huvudmannen avlider upphör 

dock inte fullmakten att gälla (art. 7:102 (1)) med undantag för då det föreligger allvarliga 

eller extraordinära skäl för fullmäktigen eller huvudmannens arvingar (art. 7:102 (2)).134 

Eftersom fullmakter enligt DCFR har fortsatt giltighet även efter huvudmannens död kan det, 

när det rör sig om oåterkalleliga fullmakter, uppstå en intressekonflikt mellan fullmäktigen 

och huvudmannens arvingar.  Som tidigare nämnt följer oåterkallelighet av att det föreligger 

132 von Bar & Clive (Full Ed.), s. 2061. 
133 Loc. cit. 
134 Ibid, s. 2062. 
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ett legitimt intresse hos fullmäktigen. Om huvudmannen dör och fullmäktigens legitima 

intresse ej ännu blivit tillgodosett talar detta för att fullmakten ska fortsätta att gälla. 

Emellertid kan fullmäktigens rätt konkurrera med huvudmannens arvingars rätt då fullmakten 

exempelvis avser att fullmäktigen ska sälja egendom tillhörande huvudmannen som betalning 

av en skuld. Gomez Ligüerre menar att det är ett problem att man inom ramen för DCFR 

tillerkänner oåterkalleliga fullmakter giltighet samtidigt som fullmakter enligt huvudregeln 

ska gälla även efter huvudmannens död. Vidare anger han att inom de jurisdiktioner där 

oåterkalleliga fullmakter förekommer anses det ofta att sådana fullmakter upphör vid 

huvudmannens död varför denna problematik aldrig uppkommer.135 Gomez Ligüerre menar 

vidare att presumtionen i DCFR mot att en fullmakt är exklusiv (IV. D. – 3:301) också är 

problematisk i förhållande till den oåterkalleliga fullmaktens funktion. Om inte den 

oåterkalleliga fullmakten görs exklusiv kan således huvudmannen eller en ny fullmäktig 

”konkurrera” med fullmäktigens legitima intresse som utgör själva grunden 

oåterkalleligheten.136 

 

4.1.3 Jämförelse med diskussionen i svensk doktrin 

I svensk rätt regleras det interna förhållandet mellan huvudmannen och fullmäktigen inte 

inom ramen för 2 kap. AvtL. Vissa regler går att återfinna i 18 kap. HB och rörande själva 

uppdragsavtalet finns bestämmelser beträffande kommissionärer i KommL.137 I DCFR 

återfinns däremot stadganden rörande det interna förhållandet mellan huvudmannen och 

fullmäktigen och det är inom ramen för dessa bestämmelser rättsfiguren oåterkallelig fullmakt 

erkänns. I IV. D. – 1:105 återfinns bestämmelser av generell karaktär som anger under vilka 

förutsättningar en sådan fullmakt äger giltighet. Frågan härvid är vad DCFR:s reglering på 

området kan tillföra den diskussion som förts i svensk doktrin rörande den oåterkalleliga 

fullmaktens ställning.  

I svensk doktrin har det ansetts vara mycket svårt att försöka ställa upp generella regler 

avseende den oåterkalleliga fullmakten. Detta har motiverats av att de underliggande 

rättsförhållandena är av så varierande slag att oåterkalleliga fullmakter bör behandlas inom 

ramen för den rättsreglering som ligger för handen. Som en följd av detta har den svenska 

135 Gomez Ligüerre, s. 170. 
136 Ibid, s. 169. 
137 Herre 2015, s. 118. 
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diskussionen förts utifrån en rad olika typfall. Vid en jämförelse mellan regleringen i DCFR 

och den diskussion som förts utifrån dessa typfall kan man emellertid skönja gemensamma 

utgångspunkter som skulle kunna tänkas ge viss vägledning för hur rättsfiguren oåterkallelig 

fullmakt kan hanteras.  

I DCFR, liksom i svensk rätt, är den grundläggande huvudregeln att en fullmakt alltid kan 

återkallas av huvudmannen. I DCFR hanteras den oåterkalleliga fullmakten som ett undantag 

från denna huvudregel. Detta undantag motiveras av att någon annan än huvudmannen har ett 

legitimt intresse av att fullmakten inte återkallas. Diskussionen i den svenska doktrinen utgår 

från samma synsätt vad gäller den oåterkalleliga fullmaktens eventuella funktion; att 

säkerhetsställa ett intresse som ligger hos någon annan än huvudmannen. I kommentaren till 

DCFR anges tydligt att oåterkalleliga fullmakter är resultatet av ett underliggande 

rättsförhållande mellan huvudmannen och fullmäktigen eller annan part vilket också har varit 

utgångspunkten för de i svensk doktrin diskuterade typfallen. I svensk doktrin har det ansetts 

att för att en oåterkallelig fullmakt ska kunna tänkas fylla en egentlig funktion krävs att den 

görs exklusiv. Oåterkalleliga fullmakters exklusivitet behandlas varken i IV. D. – 1:105 eller i 

kommentaren till DCFR vilket i detta sammanhang kan anses utgöra en brist. Kan det legitima 

intresset som den oåterkalleliga fullmakten syftar till att skydda verkligen säkerhetsställas 

utan en uttalad reglering av sådana fullmakters exklusivitet? 

Den första situationen som DCFR anger kan föranleda att huvudmannen är förhindrad att 

återkalla fullmakten är då den är utgiven för att säkerhetsställa ett legitimt intresse hos 

fullmäktigen (IV. D. – 1:105 (1)(a)). De typfall som har diskuterats i svensk doktrin har främst 

rört oåterkalleliga fullmakter av detta slag. I DCFR görs emellertid inget förtydligande av vad 

som kan tänkas utgöra legitima intressen som föranleder oåterkallelighet. Möjligtvis har här 

endast åsyftats att intresset måste vara reellt och inte strida mot annan lagstiftning. Man 

tydliggör dock att intresset inte kan utgöras av fullmäktigens rätt till arvode med anledning av 

fullmaktsuppdraget. Detta ligger i linje med vad Roos framfört i samband med diskussionen 

kring oåterkalleliga försäljningsfullmakter.138 När syftet med ”oåterkalleligheten” är att säkra 

fullmäktigens provision begränsar det inte huvudmannens möjlighet att återkalla fullmakten 

utan föranleder endast att huvudmannen kan tvingas utge kompensation om han avbryter 

uppdraget i förtid.139 Vad som sker med den oåterkalleliga fullmakten vid huvudmannens död 

menar Gomez Ligüerre utgör ett problem eftersom det här kan uppstå en intressekonflikt 

138 Se avsnitt 3.3.3 ovan. 
139 Roos 1967, s. 333. 
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mellan fullmäktigen och huvudmannens arvingar.140 Denna problematik har inte diskuterats i 

den svenska doktrinen. Dock nämner Björling att huvudmannens arvingar inträder i 

bundenheten, de kan m a o inte återkalla fullmakten. Vidare anförs att huvudmannens död i 

sig inte utgör sådana ”särskilda omständigheter” som föranleder att fullmakten ska förfalla 

(21 § AvtL).141 

Den andra situationen som aktualiserar oåterkallelighet enligt DCFR är då fullmakten är 

utgiven till följd av flera parters gemensamma intresse och fullmakten syftar till att 

säkerhetsställa intresset hos en eller flera av dessa parter. Alla dessa parter behöver inte utgöra 

part i själva fullmaktsuppdraget (IV. D. – 1:05 (1)(b)). Denna situation kan delvis liknas vid 

de typfall som tagits upp i den svenska diskussionen vad gäller oåterkalleliga fullmakter där 

det inte rört sig om ett intresse hos fullmäktigen som ska säkerhetsställas.142 Ett av dessa 

typfall är det då huvudmannen och dennes borgenärer kommit överens om att administratörer 

ska ges oåterkalleliga fullmakter att reda upp huvudmannens ekonomi. Här söker parterna att 

lösa ett gemensamt problem där endast en av parterna (huvudmannen) utfärdar fullmakter i 

detta syfte vilket alltså skulle vara förenligt med regleringen i DCFR. Detsamma gäller 

typexemplet som tas upp av Roos rörande två parter som tvistar om förvaltningen av en 

gemensam angelägenhet och då utger en oåterkallelig fullmakt till en utomstående person i 

syfte att lösa deras konflikt. Detta typexempel är mycket likt den av DCFR gjorda 

illustrationen med två tvistande parter som utger oåterkallelig fullmakt till en skiljeman.   

I DCFR återfinns i IV. D. 1:105 (2) reglerna om när en oåterkallelig fullmakt trots all kan 

återkallas. Detta har inte varit föremål för diskussion inom den svenska doktrinen. 

Förhållanden som kan tänkas föranleda att dessa bestämmelser aktualiseras påminner om 

sådana omständigheter som i svensk rätt omfattas av 36 § AvtL. 

  

140 Gomez Ligüerre, s. 169. 
141 Björling, s. 19. 
142 Se avsnitt 3.3.5 ovan. 
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4.2 Engelsk rätt 

Vid en utblick i hur andra rättsordningar hanterar oåterkalleliga fullmakter är engelsk rätt av 

intresse där sådana fullmakter har hanterats i praxis så tidigt som 1830.143 I den svenska 

doktrinen på området har den engelska rätten berörts i komparativt syfte.144 I det engelska 

rättssystemet görs åtskillnad mellan common law (rätt skapad av domare) och statutory law 

(parlamentets lagstiftning). Varje enskild tvist prövas här utifrån de specifika omständigheter 

som ligger för handen och hur tidigare tvister av liknande karaktär har bedömts. I många fall 

saknas lagstiftning varför tidigare rättspraxis blir den primära rättskällan.145 Vad gäller 

irrevocable authority (oåterkallelig fullmakt) behandlas detta inom ramen för såväl common 

law som statutory law. 

I engelsk rätt behandlas fullmakt inom ramen för rättsområdet agency som även innefattar 

kommissions- och agenturförhållanden. Fullmakt ses inte som en självständig företeelse utan 

grundar sig som utgångspunkt på ett uppdragsavtal mellan the principal (huvudmannen) och 

the agent (fullmäktigen). Bemyndigandet att företräda någon annan och resultatet av detta,     

d v s behörigheten, benämns authority (fullmakt).146 De här gjorda översättningarna stämmer 

inte till fullo överens med den svenska begreppsbildningen men har gjorts för att underlätta 

förståelsen av den fortsatta framställningen. 

 

4.2.1 Irrevocable authority 

Utgångspunkten i engelsk rätt är att det ligger i fullmaktens natur att den går att återkalla. 

Oåterkallelighet kan emellertid aktualiseras när fullmakten har givits till fullmäktigen som en 

säkerhet eller i syfte att skydda något annat intresse hos denne. I dessa fall är avsikten således 

inte att fullmakten ska användas i huvudmannens intresse utan i fullmäktigens. 147  I engelsk 

rätt används ibland uttrycket ”authority coupled with an interest” för att beskriva dessa 

situationer.148 

 

143 Björling, s. 10. 
144 Olsson, s. 239 och Roos 1967, s. 342 samt Roos 1969, s. 204. 
145 Cartwright, s. 17 ff. 
146 Adlercreutz, Gorton, Lindell-Frantz, s. 368. 
147 Bowstead and Reynolds, s. 555 f.  
148 Burrows, s. 831. 

 48 

                                                           



4.2.1.1 Common law 

Ett av de vägledande fallen på området är Walsh v. Whitcomb149 där Walsh hade utgett en 

fullmakt till en borgenär (B) i form av en power of attorney150 som gav honom rätt att lyfta 

betalning hos personer vilka Walsh hade fordringar gentemot. Syftet var att fullmakten skulle 

användas för att reglera skulder Walsh hade gentemot sina borgenärer, där B utgjorde en av 

dem. B använde sedermera fullmakten för att lyfta betalning hos Whitcomb (svarande) som 

betalade till honom. Emellertid hade Walsh utgivit ytterligare en fullmakt att lyfta betalning 

till en annan fullmäktig som även han vände sig till Whitcomb och krävde betalning avseende 

samma fordran. Walsh (klagande) anförde att en fullmakt av naturen kan återkallas och att 

den senare utfärdade fullmakten innebar att återkallelse skett av den tidigare, till B utfärdade, 

fullmakten. Härvid anförde domstolen att den av Walsh till B utfärdade fullmakten måste 

anses som oåterkallelig då den givits i B:s intresse för att säkerhetsställa betalning. Av denna 

anledning kunde fullmakten inte återkallas och Whitcombs betalning till B var giltig.  

Detta rättsfall kom sedermera att hänvisas till av flertalet engelska domstolar vilket 

sammanfattades i Smart v. Sandars151 på följande sätt: 

”…the result appears to be, that where an agreement is entered into on a sufficient 

consideration, whereby an authority is given for the purpose of securing some benefit of the 

donee of the authority, such an authority is irrevocable. This is what is usually meant by an 

authority coupled with an interest, and which is commonly said to be irrevocable.” 

Vad som här menas med sufficient consideration är att säkrandet av intresset hos fullmäktigen 

ska ha varit del i det avtal mellan parterna som låg till grund för fullmaktens utfärdande. I 

förevarande fall anför även domstolen att denna doktrin inte ska tillämpas när intresset hos 

fullmäktigen av tillfälligheter uppkommer efter det att fullmakten har givits; 

säkerhetsställandet av intresset ska ha varit avsikten från början. 

Ytterligare ett rättsfall av intresse är Carmichael’s Case152 där domstolen fann att ett avtal om 

att förvärva aktier i ett bolag mellan förvärvaren och säljaren inte kunde återkallas av 

förvärvaren eftersom säljaren hade ett intresse i att öka bolagets aktiekapital. Till skillnad från 

flertalet andra avgöranden rörde det sig här inte om en fullmakt given som säkerhet för en 

149 Walsh v. Whitcomb (1797) 2 Esp. 565. 
150 Angående begreppet power of attorney, se avsnitt. 4.2.1.2 nedan. 
151 Smart v. Sandars (1848) 5 C.B. 895. 
152 Hannan’s Empress Gold Mining & Development Co, Re, Carmichael’s Case [1896] 2 Ch. 643. 
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fordran som fullmäktigen haft gentemot huvudmannen utan för att ett visst kontrakt skulle 

komma till stånd.153 Härvid skall dock poängteras att rätten till betalning vid agency inte utgör 

ett sådant intresse som kan ligga till grund för oåterkallelighet.154 

Vad gäller frågan vad som sker med en oåterkallelig fullmakt vid huvudmannens död menar 

Bowstead & Reynolds att det i domstolspraxis inte finns något egentligt stöd för att sådana 

fullmakter skulle vara fortsatt giltiga.155 Denna fråga kommer att behandlas vidare nedan. 

 

4.2.1.2 Power of attorney (statute) 

Power of attorney (POA) är ett i engelsk rätt lagstadgat instrument, s k deed, där någon ges 

behörighet att företräda någon annan i dess ställe. För att en POA ska vara giltig måste den 

uppfylla vissa särskilda formkrav.156 Denna fullmaktstyp kan under vissa förutsättningar vara 

oåterkallelig vilket följer av Power of Attorney Act 1971, section 4 (1) där det anges att en 

POA är oåterkallelig under förutsättning att detta uttryckligen framgår av handlingen och 

oåterkallelighetsförbehållet gjorts för att säkra ett intresse hos fullmäktigen (a) eller för att 

säkra fullgörandet av en skyldighet huvudmannen har gentemot fullmäktigen (b). 

Oåterkallelighetsförbehållet gäller så länge intresset eller skyldigheten varar och återkallelse 

kan endast ske med fullmäktigens medgivande (i).  Oåterkalleligheten fortsätter även att gälla 

vid huvudmannens död, förlust av rättslig handlingsförmåga eller konkurs (ii). Bowstead & 

Reynolds menar att bestämmelserna kan sägas utgöra ett försök till att statuera vad som gäller 

enligt common law. Dock finns det här vissa skillnader eftersom en POA, till skillnad från 

andra fullmakttyper, har vissa formkrav och att oåterkalleligheten här uttryckligen måste 

framgå av dokumentet. Vidare finns det i common law en indikation på att intresset som ger 

upphov till oåterkalleligheten också skulle kunna ligga hos någon annan än fullmäktigen 

vilket inte tycks vara fallet vad gäller en POA. Lagregleringen har inte tillkommit i syfte att 

ersätta common law utan Bowstead & Reynolds menar att det ofta kommer att vara mer 

lämpligt att tillämpa de något mer vidsträckta reglerna som följer av rättspraxis.157 

 

153 Bowstead & Reynolds, s. 556. 
154 Loc. cit. med hänvisning till Doward, Dickson & Co. v. Williams & Co. (1890) 6 T.L.R 316. 
155 Bowstead & Reynolds, s. 556 f. 
156 Guest, s. 70. 
157 Bowstead & Reynolds, s. 557. 
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4.2.2 Engelsk rätt som inspirationskälla 

Utgångspunkten i engelsk rätt är i grunden densamma som i Sverige – fullmakter kan alltid 

återkallas. Effekten av ett avtalat oåterkallelighetsförbehåll blir att skadeståndsansvar kan 

komma att utdömas om huvudmannen trots detta återkallar fullmakten. Inom ramen för 

engelsk rätt aktualiseras verklig oåterkallelighet om detta har skett i syfte att ge fullmäktigen 

en säkerhet eller för att skydda något annat intresse hos denne. För att oåterkallelighet ska 

vinna giltighet krävs det att säkrandet av fullmäktigens intresse är en del av det avtal som 

ligger till grund för fullmaktens utfärdande (sufficient consideration) alternativt att det följer 

av en särskilt utfärdad handling där power of attorney utgör ett exempel på en sådan (deed). 

I det ovan behandlade avgörandet, Walsh v. Whitcomb158, hade en power of attorney utgivits 

till huvudmannens borgenär som gav denne rätt att lyfta betalning hos personer som stod i 

skuld till huvudmannen. Domstolen fann att denna fullmakt var oåterkallelig eftersom den 

syftade till att säkra borgenärens fordringar gentemot huvudmannen. Liknande resonemang 

har förts av HD när det gäller s k lyftningsfullmakter.159 Här har man sett till det 

bakomliggande syftet att säkerhetsställa fullmäktigens fordran och då funnit att dessa 

handlingar betecknade ”fullmakter” bör anses utgöra överlåtelser. En tillämpning av gällande 

fullmaktsregler inom ramen för AvtL skulle innebära att ett sådant skydd inte skulle erhållas. I 

engelsk rätt däremot tillvaratas fullmäktigens säkerhet genom att fullmakten görs 

oåterkallelig. En sådan fullmakt kan inte återkallas av huvudmannen och förlorar inte heller 

verkan till följd av dennes död, konkurs eller förlust av rättslig handlingsförmåga. 

I England har rättsinstitutet oåterkallelig fullmakt växt fram inom ramen för common law 

vilket har kommit att resultera i viss lagstiftning på området. Det engelska rättssystemets 

regler bygger på domstolarnas avgöranden vilket resulterar i en hög grad av smidighet där 

tidigare avgöranden tolkas och appliceras på det enskilda fallet. Således uppstår inte 

problematiken att försöka utforma generella regler för när oåterkallelighet aktualiseras vilket i 

den svenska doktrinen framförts som en nästintill omöjlig uppgift. Vidare bör återigen 

poängteras att det engelska rättsområdet agency reglerar såväl det yttre som det inre 

förhållandet i fullmaktssituationen. Även kommission- och agenturförhållanden faller således 

in under detta område. Fullmakten behandlas i detta hänseende inte som en egen företeelse 

utan kan snarare beskrivas som en följd av ett uppdrag från huvudmannen till fullmäktigen. 

158 Walsh v. Whitcomb (1797) 2 Esp. 565. 
159 Se avsnitt 3.3.1.1 ovan. 
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Denna skillnad i förhållande till hur de svenska reglerna är uppbyggda, där åtskillnad görs 

mellan fullmakt och uppdrag, är viktig att ha i åtanke då man söker att inhämta inspiration 

kring oåterkalleliga fullmakter från den engelska rättsordningen.  

Som vi har sett har fullmakter att lyfta betalning av HD tolkats såsom överlåtelser varför 

något behov av att, likt engelsk domstol, förklara dessa fullmakter oåterkalleliga inte har 

förelegat – samma rättsliga resultat uppnås. Enligt min mening är det endast inom de 

rättsområden där det kan tänkas föreligga ett praktiskt behov och där en oåterkallelig fullmakt 

inte går att ersätta med en vedertagen rättsfigur som en särskild reglering skulle erfordras. Det 

är tveksamt om regler av allmän karaktär liknande dem som följer av Power of Attorney 1971 

kan vara till någon vägledning, eftersom de situationer där oåterkalleliga fullmakter kan 

tänkas förekomma faller in under så skilda rättsområden. Däremot skulle inspiration till 

hanteringen av oåterkalleliga fullmakter inom ett specifikt rättsområde kunna hämtas från 

avgöranden i common law på samma område. 
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5. Avslutande reflektioner 

 

I syfte att utreda oåterkalleliga fullmakters ställning i svensk rätt har en rad olika situationer 

där sådana fullmakter kan tänkas förekomma aktualiserats. I vissa av dessa situationer följer 

det av lag eller förarbeten att sådana fullmakter ej är tillåtliga, exempelvis vad gäller 

framtidsfullmakter. I andra fall har fullmakter som skulle kunna tänkas anses vara 

oåterkalleliga istället tolkats som överlåtelser av Högsta domstolen (lyftningsfullmakter). 

Emellertid finns det i vissa av de identifierade situationerna inga sådana hinder för att 

oåterkalleliga fullmakter skulle kunna tänkas vinna giltighet. I doktrinen har snarare frågan 

varit huruvida sådana fullmakter fyller ett praktiskt behov och om det går att inpassa dem till 

de gällande reglerna på respektive rättsområde. Avsaknaden av lagstiftning och avgöranden 

samtidigt som oåterkalleliga fullmakter de facto förekommer i vissa situationer resulterar i ett 

osäkert rättsläge. Till följd av att liknande rättsfigurer förekommer inom ramen för andra 

rättsordningar är det av vikt för svenska jurister att få klarhet i hur vi ska förhålla oss till detta, 

särskilt vid lagval i internationella avtal. Det finns således anledning till att det svenska 

rättsläget klargörs. Högsta domstolen har på senare år intagit ett alltmer flexibelt 

förhållningssätt till rättskällor som tidigare ansetts ha ett svagt rättskällestöd, här utgör DCFR 

ett tydligt exempel på detta. Vidare gör HD hänvisningar till utländsk praxis och doktrin i 

frågor där svaret ej går att finna i svensk rätt. Här skulle inspiration kunna hämtas från 

avgöranden i engelsk rätt rörande oåterkalleliga fullmakter inom det rättsområde som är för 

handen. Som vi har sett uppstår olika rättsliga frågetecken beroende på vilket rättsområde som 

en oåterkallelig fullmakt kan tänkas förekomma i. Av denna anledning måste 

oåterkalleligheten enligt min mening anpassas till det specifika område som fullmakten hänför 

sig till. Ett avgörande från HD rörande en oåterkallelig fullmakts giltighet skulle därför 

knappast kunna tillerkännas prejudicerande verkan utanför det i fallet aktuella rättsområdet. I 

väntan på klargöranden är det angelägenhet att diskussionen på nytt väcks till liv med 

utgångspunkt i de praktiska behov som den oåterkalleliga fullmakten kan tänkas fylla idag. 
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NJA 1966 s. 97 NJA 2009 s. 672 NJA 2017 s. 113 

NJA 1969 s. 27 NJA 2011 s. 600 

  

Utländsk rätt 

Danmark 

UfR 1926 s. 1012 

UfR 1963 s. 11 

UfR 1963 s. 111 

England 

Walsh v. Whitcomb (1797) 2 Esp. 565 

Smart v. Sandars (1848) 5 C.B. 895 

Doward, Dickson & Co. v. Williams & Co. (1890) 6 T.L.R 316 
 
Hannan’s Empress Gold Mining & Development Co, Re, Carmichael’s Case [1896] 2 Ch. 643 
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Elektroniska källor 
 
Transportsstyrelsens hemsida, sökord ”Kapstadskonventionen”. 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/kapstadskonventionen/ 
(Hämtad 2017-08-07) 

Rikshems hemsida, blankett för oåterkallelig fullmakt vid andrahandsuthyrning. 
https://www.rikshem.se/media/1090/ansokan-om-andrahandsuthyrning.pdf 
(Hämtad 2017-08-15) 

Bostadsbolagets hemsida, blankett för oåterkallelig fullmakt vid andrahandsuthyrning. 
https://www.bostadsbolaget.se/wp-content/uploads/Fullmakt-andrahandsuthyrning.pdf 
(Hämtad 2017-08-15) 

HSB:s hemsida, blankett för oåterkallelig fullmakt vid utlandsvistelse. 
https://www.hsb.se/globalassets/regionalt-innehall/hsb-
stockholm/media/dokument/hyresgaster/oaterkallelig-fullmakt-vid-utlandsvistelse.pdf 
(Hämtad 2017-08-15) 
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