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1. Inledning 

1.1  Ämnet 
 

Domstolarnas roll i samhället är en ständigt aktuell fråga. Rollen har genom historien 

flitigt debatterats, och ständigt förändrats. Det går att se hur olika tankesätt påverkat 

synen på domstolarna och deras roll i samhället.
1
 Det finns rättssystem med domstolar 

vars mandat tydligt präglas av maktdelningsteorier, som kommit till klarast uttryck ge-

nom inrättandet av författningsdomstolar. Det finns andra rättssystem, som det svenska, 

med ett domstolsväsende nära knutet till statsförvaltningen och med en tydlig folksuve-

ränitetsförankring. Synen på de svenska domstolarnas roll verkar under de senaste de-

cennierna ha påverkats av EU-medlemskap och EKMR-inkorporation. Tendensen ver-

kar vara att det svenska domstolsväsendet är på väg bort från den tidigare starkt stats-

förvaltningsanknutna ställningen och på väg mot att få mer makt och ett större infly-

tande över rättsbildningen.
2
 Det är dock inte genom någon medveten lagstiftningsakt 

som domstolarna har fått någon utökad makt.
3
 I viss mån kan tendensen dock förklaras 

av lagstiftning men bara indirekt, i och med öppnare lagstiftningsteknik där det lämnats 

till domstolarna att utveckla rätten genom praxis.
4
 Men vid sidan härav förefaller en 

ökning av domstolarnas makt handla om att domstolarna tar sig en rätt, låt vara med 

lagstiftarens goda minne, att i högre grad verka rättsskapande.  

1.2 Syfte 
 

Syftet med framställningen är att undersöka gränserna för Högsta domstolens rättstill-

lämpningsmetod och hur en enskild domare i Högsta domstolen kan påverka synen på 

vad som är möjligt för domare i form av argumentationssätt. Med argumentationssätt 

avses här framför allt uttryck för uppfattningar om lagstiftningens eventuella primat, val 

av rättskällor, respekten för normer etablerade genom prejudikatbildning m.m., beak-

tandet av affärslivets funktionalitet och svagare parts skyddsbehov. För att belägga detta 

skulle sannolikt fler perspektiv anläggas än vad som ryms inom en examensuppsats – 

till exempel om argumentationssätten kan spåras ner i domstolssystemet, eller hos andra 

justitieråd – men detta arbete kan utgöra ett bidrag i en större helhet.    

1.3 Metod 
 

1.3.1 Övergripande metodologiska utgångspunkter 

 

Den metod som valts är att undersöka avgångne justitierådet Torgny Håstads domargär-

ning på förmögenhetsrättens område. Anledningen till att Håstad valts är att han av 

många – inklusive sig själv – betraktas som en tämligen okonventionell domare.
5
 Dess-

sutom har hans expertis på förmögenhetsrättens område medfört att han i stor utsträck-

                                                 
1
 Hirschfeldt, JT 2011–12 s. 15 f. 

2
 Jfr Lindblom, SvJT 2004 s. 229 ff. 

3
 HD fick sin nuvarande ställning som prejudikatinstans genom en reform av rättegångsbalken 1971. Då 

infördes en uttalad hänvisning till HD som ledare av rättstillämpningen, Fitger m.fl. Rättegångsbalken. En 

kommentar på Internet, databasen Zeteo, per juli 2013), kommentaren till 54 kap. 10§. 
4
 Lindblom, SvJT 2004 s. 237. 

5
 Affärsvärden 16 april 2010. 
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ning agerat som referent och därigenom utövat ett stort inflytande över rätten på områ-

det. Kombinationen av en okonventionell domare med ett betydande inflytande över 

rätten torde vara ett bra materialval för utforskandet av gränserna för Högsta domstolens 

rättstillämpningsmetod och en enskild domares möjlighet att påverka synen på vad är 

tillåtet i form av argumentationssätt. Håstad är inte representativ för det svenska domar-

kollektivet, men syftet är inte att utforska ”mainstream”-tillämpning, utan att utforska 

ytterligheterna.  

 

Till viss del har en sedvanlig rättsdogmatisk metod använts. En rättsdogmatisk inblick 

och förförståelse är av vikt för att kunna utvärdera argumentationssätten och för att 

kunna ge arbetet en lämplig strukturell utformning.  

 

Ämnet lämpar sig emellertid inte att studeras enbart, eller ens huvudsakligen, med den 

rättsdogmatiska metoden. För att analysera hur Håstad förhöll sig till domarrollen och 

hur detta förhållningssätt interagerade med det övriga rättslivet krävs en mer abstrahe-

rande analys som inte i huvudsak grundar sig på den av Håstad i det enskilda fallet ut-

tolkade lag- eller avtalstexten. För att kunna tolka hur en viss domares handlingar kan 

förändra systemet på ett mera djupgående plan krävs inte bara en uttolkning av i vad 

mån handlandet påverkar det materiella rättsläget på det ifrågavarande rättsområdet – 

här förmögenhetsrätten – utan hur handlandet påverkar domarrollen. För att kunna ge-

nomföra en analys på den abstraktionsnivån krävs andra än de sedvanliga rättsdogma-

tiska tolkningsverktygen.  

 

Jag har för den här framställningen valt att använda mig av en hermeneutisk tolknings-

metod. Som bakgrund har jag använt mig av sedvanliga uppfattningar om domarens roll 

och om Högsta domstolens roll som prejudikatinstans. Mot denna bakgrund har jag lagt 

det givna materialet – vota författade av Håstad och den juridiska doktrinens reaktioner 

mot dessa vota. Jag har arbetat med antagandet att överskridanden av de outtalade be-

gränsningarna av det mandat som domaren givits kommer att medföra reaktioner och att 

sådana avsteg kommer att avspeglas i form av kritik. Jag inser att det inte finns några 

garantier för att varje enskilt oortodoxt uttryck kommer att rendera kritik. Den sedvan-

liga uppfattningen om domarrollen är emellertid endast vagt tecknad. Inte heller är rätts-

tillämpningsmetoden klart definierad. Mycket av tolkningsarbetet måste därför ske med 

hjälp av en analys ”mellan raderna” av vad till exempel författarna av den juridiska 

doktrinen förväntar sig vara den gängse uppgiften. Med detta som utgångspunkt går det 

sedan att se till helheten och dra slutsatser om innebörden av Håstads handlande som 

domare i Högsta domstolen, vad detta kan få för följder, och om det är en del av ett 

trendbrott, eller ett nytt paradigm för vad som är prejudikatinstansernas uppgifter i Sve-

rige. 

 

 

1.3.2 Avgränsningar 

 

Endast avgöranden som rör förmögenhetsrätt studeras.
6
 De civilrättsliga ämnesområ-

dena familjerätt och testamentsrätt faller utanför. Ett rättsfall rör ersättningsskyldighet 

efter ett upplöst samboförhållande, men utgången grundas på allmänna förmögenhets-

rättsliga principer.
7
 Offentlig rätt faller utanför, även sådan som faller inom Högsta 

                                                 
6
 Jfr avgränsningen som används av Henning, Fskr Håstad, s. 237. 

7
 NJA 2006 s. 206, avsnitt 3.10. 
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domstolens jurisdiktion. Associationsrätt är ett huvudsakligen förmögenhetsrättsligt 

ämne som kan överskrida gränsen till offentlig rätt, men jag har låtit ämnesområdet falla 

innanför.
8
 Till den offentliga rätten brukar föras processrätten, inkl. civilprocessrätten. 

Ett rättsfall rör bland annat frågan om allmän domstols kompetens att överpröva en id-

rottsorganisations disciplinpåföljder, men prövningen visade så påtagliga likheter med 

tillämpningen av associationsrättslig princip att jag har bedömt den höra hemma inom 

förmögenhetsrätten.
9
 

 

För att materialet ska vara någorlunda överblickbart begränsar jag mitt urval till att avse 

endast s.k. referatfall, vilka är i stort sett i sin helhet refererade rättsfall som prövats av 

minst fem domare. Notisfall, även sådana som prövats av fem domare, faller alltså 

utanför avgränsningen. Anledningen till att jag finner den avgränsningen vara lämplig, 

förutom att den rent faktiskt begränsar det annars mycket stora antalet fall, är att 

referatfallen av Högsta domstolen själv och av jurister i allmänhet bedöms ha klart 

högre prejudikatvärde. Notisfallen är i NJA dessutom så hårt redigerade att de är 

svårtolkade.  

 

 

1.3.3 Material och praktiskt tillämpad metod 

 

Ämnessortering 

I arbetet har vota författade av justitierådet Torgny Håstad studerats. Jag har inventerat 

alla de referatfall där Håstad deltagit som domare i Högsta domstolen. Av dessa fall 

(397 stycken)
10

 har jag genom en översiktlig läsning först skilt ut de fall som ämnes-

mässigt faller inom avgränsningen förmögenhetsrätt. Därefter har jag delat in fallen i 

förmögenhetsrättsliga kategorier. 

 

Sortering av individuella vota 

Efter ämnesavgränsningen och ämneskategoriseringen har jag skilt ut de vota där 

Håstad antingen har haft en faktiskt urskiljbar eller en schablonmässigt antaglig doms-

skrivning. Ur antalet i NJA refererade domar där Torgny Håstad suttit som domare har 

jag valt att inrikta min analys mot de där Håstads eget inflytande går att utläsa på ett 

eller annat sätt. Jag har för detta syfte delat upp fallen i fyra kategorier:  

 

– Schablonmässigt antagliga vota 

1. Fall där Håstad var referent och deltog i majoritetsbeslutet.  

 

Med schablonmässigt antagliga vota avses alltså att Håstad varit referent i ett avgörande 

där Håstad tillhört majoriteten. Man kan inte med säkerhet veta vem som bidragit med 

vad vid författandet av beslutet, men med hänsyn till traditionen i Högsta domstolen 

antas att referenten bidragit i sådan hög grad att den bör räknas som huvudsaklig förfat-

tare.  

 

– Faktiskt urskiljbara vota 

                                                 
8
 Avsnitt 3.8. 

9
 NJA 2001 s. 511, avsnitt 3.10. 

10
 Se bilaga 1. 
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2. Fall där Håstad var skiljaktig och hans individuella mening kan urskiljas, antingen 

eftersom meningen framförts av Håstad ensam eller genom att någon annan ledamot 

anslutit sig till hans mening.  

 

3. Fall där Håstad gör ett individuellt tillägg till domskälen, där den individuella me-

ningen är urskiljbar på samma sätt som vid skiljaktiga meningar.  

 

Med faktiskt urskiljbara vota avses således att Håstad författat ett tillägg, ”för egen del” 

eller inte ”för egen del”, eller en skiljaktig mening, och att det individuella författar-

skapet kan beläggas av de upplysningar som framgår av referatet. 

 

– Icke urskiljbara vota 

4. Slutligen finns fall där Håstads individuella uppfattning inte kan urskiljas. Det rör sig 

om fall där han deltar i majoritetsbeslut utan att vara referent eller i minoritetsbeslut och 

tillägg där hans mening inte kan skiljas från andras. De sista två typerna av vota har 

ändå tagits med i redogörelsen av referat (kapitel 2), detta för att statistiken över skilj-

aktiga meningar och tillägg ska bli rättvisade. 

 

Se närmare avsnitt 2.8 om dessa former av vota. 

 

Doktrinär behandling 

Doktrinens reaktioner på aktuella rättsfallen har eftersökts. De har först identifierats 

med hjälp av verktyget Rättspraxis i litteraturen.
11

 Därefter har litteraturens behandling 

av rättsfallen detaljstuderats. Därvid har undersökts om litteraturen anfört något om 

Håstads vota. Så har inte alltid varit fallet i fråga om tillägg och skiljaktiga meningar.  

 

Det förekommer fall där Håstad för resonemang som är intressanta för framställningen – 

som alltså på något sätt har en argumentationsstil som är ovanlig – men som inte (ännu) 

givit avtryck i doktrinen. Jag tillåter mig att göra reflektioner rörande sådana fall i de 

avslutande avsnitten. Därtill kan framhållas att det med hänsyn till förmögenhetsrättens 

bredd finns en risk för att jag inte uppfattat allt som skulle kunna vara av relevans för 

framställningen.  

 

Redovisning 

Rättsfallen jämte Håstads vota och den doktrinära behandlingen redovisas i kapitel 3. 

Varje fall är återgivet med det nummer och den rubrik det getts i NJA. För de fall rubri-

ken är intetsägande redogör jag kort för vilka frågor som HD berört och för utgången. 

Rättsfallen refereras i kronologisk ordning uppdelade på tio kategorier, detta för att syn-

liggöra eventuella tendenser inom varje kategori. 

 

1.4 Tidigare forskning 
 

En liknande genomgång av Håstads domargärning har gjorts av Henning.
19

 Hennings 

strukturella upplägg påminner om mitt, men jag har försökt göra en mer omfattande 

genomgång. Studier med fokus på att utröna enskilda domares påverkan på rätten har 

                                                 
11

 Regner m.fl., Rättspraxis i litteraturen på Internet, databasen Zeteo, per juni 2012. 
19

 Henning, Fskr Håstad, s.237 ff. 
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företagits utomlands, till exempel avseende den brittiske domaren Lord Denning,
20

 och 

den amerikanske domaren Judge Richard A. Posner.
21

 Det finns även andra framställ-

ningar som behandlar närliggande ämnen.
22

  

 

1.5 Disposition 
 

Uppsatsen är uppdelad i tre huvudsakliga delar. I kapitel 2 beskrivs domstolarnas och do-

marnas roll i ett större perspektiv, domstolarnas rättstillämpningsmetod samt hur arbetet i 

domstolarna är strukturerat. I kapitel 3 refereras det studerade materialet och i kapitel 4 

följer en redovisning av ytligt iakttagbara fakta. I kapitel 5 analyseras och diskuteras 

materialet, utifrån sådana mera djupgående perspektiv som beskrivs i kapitel 2. Uppsatsen 

avslutas med en sammanfattning och avslutande synpunkter i kapitel 6. 

  

                                                 
20

 Se exempelvis Mc Auslan & Jowell, Lord Denning: the judge and the law, och Stephens, The jurispru-

dence of Lord Denning: a study in legal history.  
21

 Se exempelvis. Ramseyer, Harvard Law Review (2006– 2007) s. 1199, och Harcourt, University of Chi-

cago Law Review (2007) s. 1723. 
22

 Se exempelvis Calissendorff, Lambertz & Lindskog, SvJT 2012 s. 313, och Knutsson, Fskr Bengtsson, s. 

271 och Ställvik, Domarrollen, s. 115. 
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2. Rättstillämpningsmetod 

2.1 Inledning 
 

De svenska domstolarna intar en i grunden rättspositivistisk grundinställning, som i 

stora drag sammanfaller med nordisk rättsdogmatisk metod. Jag kommer nedan att peka 

på vissa drag som är relevanta för framställningen. 

2.2 Domstolens uppgifter 
 

Domstolarnas primära uppgift är att tillämpa den gällande rätten på det enskilda fallet. 

Vad domstolens uppgift är kan ses på flera sätt, både ur ett rent praktiskt men också 

konstitutionellt perspektiv. Det synes finnas många aspekter och tolkningar av vad som 

är domstolarnas egentliga uppgift. Jag här att kort redogöra för några aspekter av vad 

som förväntas av domstolarna, och indirekt av domarna. 

 

Domstolarna har förutom att tolka rätten i det enskilda fallet även ett mandat till viss 

lagprövningsrätt. Den svenska rättspositivistiska traditionen i samband med en kon-

stitutionell uppbyggnad som präglas av en tanke om en folksuveränitetsprincip har med-

fört att domstolarna i Sverige har en relativt svag rättslig konstitutionell ställning.
23

 I 

regeringsformen ges inte domstolarna någon markant starkare ställning än något annat 

förvaltningsorgan som lyder under riksdag och regering.
24

 Genom ändringar i regerings-

formen under 2010 har dock domstolarnas maktställning stärkts något. Domstolarna har 

fått ett eget kapitel och behandlas inte längre tillsammans med förvaltningen. Dessutom 

har domstolarnas mandat för lagprövning utvidgats genom att uppenbarhetsrekvisitet 

tagits bort i 11kap. 14§ Regeringsformen
25

. Ändringarna är i stor utsträckning kosme-

tiska men Hirchfeldt menar ett de har ett symboliskt värde.
26

 Något som ytterligare möj-

liggör domstolarnas oberoende är domarnas grundlagsskyddade rättsställning enligt 11 

kap 7§ regeringsformen. Bestämmelsen ger domarna ett särskilt skydd mot att bli av-

satta. En typ av skydd som saknas för andra statliga tjänstemän.  

 

Domstolarna har inom en snäv tolkningsram visst mandat att skapa rätt.
27

 Peczenik me-

nar att rättsvetenskapens ovilja att uttalat stödja domarskapad rätt som fenomen beror på 

att det rimmar illa med den ovan beskrivna folksuveränitetstanken, och att de rättsskap-

ande elementen förklarats med begrepp som analogier, och systematiska och teleolo-

giska tolkningar. Innebörden av dessa uttryck riskerar vara missvisande menar Pecze-

nik, eftersom tillämpningen av sådana metoder kräver av domstolen att fatta självstän-

diga beslut, och att dessa metodologiska begrepp helt saknar innehåll utan domstolens 

självständiga bedömningar.
28

 Zweigert och Kötz menar att det inte går att dra en gräns 

mellan uttalat rättsskapande domstolsarbete och rättsutveckling genom tolkning. Att det 

inte heller inom common law-traditionen – med ett mer uttalat mandat till domarskapad 

rätt– råder en fullständig frihet för domarna att skapa rätt. De beskriver mandatet att 

                                                 
23

 Peczenik, SOU 1999:58, s. 7f.  
24

 Peczenik, SOU 1999:58, s. 10. 
25

 Motsvarande ändring gjordes även för förvaltningsmyndigheterna  12 kap. 10 § regeringsformen. 
26

 Hirschfeldt, JT 2011–12 s. 17. 
27

 Ställvik, Domarrollen, s. 115. 
28

 Peczenik, SOU 1999:58, s.18. 
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skapa rätt som ett spektrum av kreativitet där de kategoriserar domarskapad rätt som 

mer kreativ än lagtolkning, men att båda fallen kräver ett visst mått av kreativitet från 

domarnas sida.
29

 

2.3 Rättskälleanvändning i domstolarna 
 

Domstolarnas tolkningsutrymme avseende den gällande rätten begränsas av den juri-

diska metoden, som bland annat kommer till uttryck genom rättskälleläran. Förenklat 

finns enligt läran fem rättskällor: lag, förarbeten, rättspraxis, sedvana och doktrin. Till-

sammans utgör dessa den gällande rätten.
30

 Det finns, trots många försök att definiera 

dess utsträckning, ingen konsensus kring metoderna för lagtolkning och för att fylla ut 

otydlig eller ofullständig lag.
31

 Domstolarnas självständighet från riksdags- och rege-

ringsmaktens inflytande i hur den utövar den dömande makten i 11 kap. 2 § regerings-

formen innebär att domstolen själv bestämmer över rättstillämpningen, varför valet och 

hanteringen av rättskällor i mångt och mycket upp bestäms av domstolarna själva.
32

 

 

Pezcenik pekar på risken att metodläran inte i praktiken används som den beskrivs. Han 

hänvisar till Alf Ross, som ska ha uttryckt oron för att metodreglerna inte används för 

att uttolka rättsregler, utan att dessa används för att i efterhand rekonstruera hur ett de 

facto intuitivt beslut kan ges legitimitet. Pezcenik menar dock att en sådan kritik inte får 

gå för långt och att metodläran som kontrollstation sätter upp ramar för domarens tolk-

ningsfrihet.  

 

Påhlsson
33

 har en mer pessimistisk inställning och uttrycker att en efterhandskonstrukt-

ion är det bästa vi kan hoppas på, och att domstolen med användning av skenargument 

kan få det att framstå som att den funna slutsatsen är ett uttryck för en tolkning enligt 

den gängse metoden. 

 

Jag tror att det i praktiken är mycket svårt att få en verklig bild hur en domare tänkt när 

denne kommit till sin slutsats, och det tjänar ingenting till att misstro domstolarna för att 

vara ohederliga i sin argumentation. Peczenik anser att metoden ändå ger en ram för 

vilka källor som åberopats. Om det som tar sig uttryck i domstolen är ett resultat av 

skenargument, är det förmodligen ett skenargument i linje med den accepterade meto-

den. Därför blir denna tillämpning rättfärdigad åtminstone nästa gång som en domstol 

använder argumentet, med ledning i det första avgörandet. De källor som först åberopa-

des som skenargument, utgör nu den faktiska grunden i argumentationen. Även om det 

inte råder enighet om vad som exakt innefattas i rättskällemetoden, tycks det vara en 

allmän uppfattning om att den fyller ett viktigt syfte i att sätta upp ett ramverk för dom-

stolarnas skön, vilket ger förutsättningar för både legitimitet och förutsebarhet. Samti-

digt ges utrymme för avvägningar vilka ska tillse att rätten inte får en stel och oskälig 

tillämpning. 

 

                                                 
29

 Zweigert & Kötz, Introduction to Comparative Law, s. 5 ff. 
30

 Thews, JT 2007–08 s. 535. 
31

 Spaak, JT 2005– 06 s. 563. 
32

 Pezcenik, JT 1998–99 s. 462. 
33

 Påhlsson, SN 1998 s. 541. 
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Vi ser här att domstolarna givits formell frihet att utöva domsmakten, och därmed att 

själva utforma sina metoder, men samtidigt en allmänt spridd uppfattning om att dom-

stornas fria metodval i praktiken är starkt begränsad.  

2.4 Förarbetsbundenheten 
 

Den starka ställning som förarbeten har i den svenska rätten kan, enligt Lind,
34

 kopplas 

till lagpositivismen. Förarbetena utgör ett uttryck för lagstiftarens vilja. Lind poängterar 

kopplingen till regeringsformens uttalanden om folksuveränitet och förarbetenas vägle-

dande funktion som ett utflöde av folkets röst genom den representativa demokratin. 

Han menar också att normgivningstekniken, med förarbetenas utförliga allmän- och 

specialmotiveringar, tyder på att lagstiftaren avsett att förarbetena skulle tjäna som tolk-

ningsunderlag. 

 

Lind argumenterar för att denna tolkning har god förankring, bland annat genom 

lagrådsuttalanden och genom hur Högsta domstolen hänför sig till förarbeten på ett sätt, 

som visar att man anser sig bunden av förarbetsuttalanden. Att motivuttalanden följs har 

också en poäng i form av förutsebarhet och konsekvens, och minskar utrymmet för do-

marens egna värderingar.
35

 Men som alla delar av rättskälleläran är även denna del nå-

got som är föremål för domarens tolkning. Lind uppmärksammar olika skrivsätt hos 

domstolarna, där vissa mer direkt tar ledning av förarbeten, medan andra uttrycker det 

som att förarbetenas argumentation tagits i beaktande vid beslutet och att detta skulle 

bero på att olika domare ser sig olika bundna av förarbetena.
36

  

 

Förarbetsbundenheten är inte strikt. Kleineman väljer att beteckna detta som selektiv 

förarbetstrogenhet.
37

 Lind visar också flera exempel då domstolen ”satt sig över” förar-

betsuttalanden, när dessa stått i strid mot allmänna principer. Lind menar att så länge 

domstolen förklarar varför den på goda grunder valt att bortse från förarbetsuttalandet så 

är det inte något problem. Lind varnar för att även om friare bedömningar ibland måste 

göras, dels för mycket makt kan hamna hos domstolen, dels att tillämpningen av ”sunt 

förnuft” riskerar att förväxlas med domarens privata värderingar.
38

  

 

Pezcenik menar att förarbetena på senare tid,
40

 i och med EU-rättens inblandning, fått 

generellt sämre kvalitet och därför skulle lämpa sig sämre som tolkningsinstrument.
41

 

Europa och EU-rättens inflytande leder, enligt Pezcenik, också till att utländska rättskäl-

lor får en mer framträdande ställning såväl i domstolens tolkningsarbete, som i förar-

betsuttalanden.
43

  

 

 

                                                 
34

 Lind, JT 1996–97 s. 362. 
35

 Lind, JT 1996–97 s. 362. 
36

 Lind, JT 1996–97 s. 362. 
37

 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 320. 
38

 Lind, JT 1996–97 s. 362. 
40

 Det bör noteras att texten är från före det senaste sekelskiftet. 
41

 Peczenik, SOU 1999:58, s.13. 
43

 Jfr Peczenik, SOU 1999:58, s.13f.  
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2.5 Prejudikatpositivism 
 

Förutom lagpositivismen och den därur flytande förarbetsbundenheten finns en tradition 

av rättsfallstrogenhet, vilken inom vissa rättsområden har en starkare ställning. Pezcenik 

menar att stödet för prejudikatväsendet är mindre uttalat än för lagpositivismen. Han 

menar att den tolkningsram som givits domstolarna är snäv och att den begränsas av 

lagar och förarbeten. Peczeniks förklararing till oviljan att i doktrinen tala om domars-

kapad rätt beror på att en sådan rättsbildande roll hos domstolarna inte ligger i linje med 

folksuveränitetsprincipen. Domstolarnas rättsbildning har av rättsvetenskapen rättfärdi-

gats med lagstiftarens ovilja eller oförmåga att utveckla en rätt i tiden, men den do-

marskapande rätten beskrivs då oftast i termer av utfyllnad och skälighetsjusteringar av 

den parlamentariskt skapade rätten vars tillämpning enligt bokstaven riskerar att bli allt-

för rigid i det enskilda fallet.
44

  

 

Att domstolarna följer prejudikat kan uppfattas vara en förutsättning för att förutsebar-

het överhuvudtaget ska kunna upprätthållas. Zweigert och Kötz varnar dock för att en 

rätt som i allt för stor utsträckning är uppbyggd på en prejudikatlära och domarskapad 

rätt kan vara svårare för allmänheten att sätta sig in i.
45

 

 

2.6 Komparativ rätt och användandet av allmänna principer 
 

För att lösa obesvarade frågor, förekommer det att domstolarna söker ledning i hur 

andra frågor lösts. Anledningen kan vara att finna inspiration till hur ett problem kan 

lösas eller som argument för riktigheten i en vald lösning. Dessutom anförs ibland att 

den lånade lösningen inte bara lämpar sig om underlag eller inspiration för en ny lös-

ning utan att den hänvisade lösningen utgör ett uttryck för en allmän princip.
46

 

 

Ju mer närliggande ett tidigare löst problem ligger det som är för handen desto lättare är 

det att tillämpa/ söka ledning ur den studerade lösningen även på det aktuella problemet. 

Det nedför också en större legitimitet – ur  det ovan nämnda folksuveränitetsperspekti-

vet– om en lösning tillämpas på ett problem som är  närliggande det som lagstiftaren 

avsett.  I första hand söker därför domstolen svaret i den inhemska rätten.  

 

Domstolarna lägger ofta principer till grund för sina ställningstaganden. Som rättskälla 

kompletterar principerna den genom författningar och praxis nedtecknade rätten. Med 

kompletterar menar jag inte att sådana principer inte skulle koma till uttryck direkt eller 

indirekt i författningar eller praxis utan att de ligger integrerade i rätten på ett er övergri-

pande plan. De principer som är mest grundläggande kallas i allmänhet rättsgrundsatser, 

vilka kompletteras, inskränks eller utsträcks av andra mindre allmänna principer. Som ett 

banalt exempel kan nämnas den avtalsrättsliga principen pacta sunt servanda, som in-

skränks av principen om pactum turpe. Som rättskälla används allmänna principer ofta av 

domstolarna.
47

 Att ”allmänna principer hänvisas till är måhända inte så konstigt, att tolka 

ut principer ur till exempel lagstiftning är ett sätt att ge legitimitet till den valda lösningen 

                                                 
44

 Peczenik, SOU 1999:58, s. 17 f. 
45

 Zweigert & Kötz, Introduction to Comparative Law, s. 35. 
46

 Hultmark, JT1995– 96 s. 657. 
47

 En sökning på ”allmän princip” på Infotorg ger exempelvis 77 träffar från Högsta domstolen, under peri-

oden 1960–2013. 
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eftersom den då inte hittats på i stunden utan endast utgör en utsträckning av vad – i det 

här fallet – lagstiftaren redan kommit fram till. Något som dock torde vålla ett problem i 

en rättsordning som den svenska, som är bunden av en lojalitet jämtemot lagstiftaren är att 

tolkningsutrymmet för domstolarna kring vad som utgör principen och i vilken mån den är 

tillämpbar, inte bara där den först kom till uttryck utan också i det aktuella fallet torde vara 

stort.  

 

Det förekomer också att domstolarna söker ledning i utländsk lagstiftning
48

  om den 

inhemska rätten inte ger någon vägledning, eller om det inte går att finna ett önskvärt 

resultat. Då det inte går att åberopa demokratiaspekten – annat än indirekt – därför att 

lagstiftningen inte härrör från den egna rättsordningen, torde värdet i en sådan utblick 

ligga i att faktumet att lösningen används iden studerade rättsordningen ger lösningen 

legitimitet ur en funktionsaspekt eller att det ger uttryck för en allmän princip. 

 

I NJA 2000 s. 747, och efter det flera gånger,
49

 hänvisar HD till en ny typ av rättskälla, 

lagliknande internationella produkter. Det rör sig om så kallade transnationella princip-

samlingar.
50

 Principsamlingarna förekommer i form av samlingar av modellbestämmel-

ser. De liknar i mycket lagtext, men är inte något resultat av parlamentariskt arbete. 

Samlingarna är ofta resultatet av harmoniseringsförsök utarbetade av kommissioner 

bestående av rättsvetenskapsmän från olika länder. Principsamlingarna används i 

svenska domstolar på liknande sätt som komparativa hänvisningar till utländsk rätt, 

alltså när annat underlag saknas och som inspiration för nya lösningar.
51

 

 

Exempel på kända samlingar är PICC, PECL och DCFR. PICC har utarbetats av orga-

nisationen UNIDROIT, som bildats av Nationernas förbund 1926 och vars uppgift är att 

verka för en harmonisering av civilrätten och då särskilt den kommersiella rätten stater 

emellan. Regelsamlingen behandlar den kommersiella rätten. 
52

 PECL har utarbetats av 

Commission on European Contract Law som har kommit att kallas för Landokommiss-

ionen efter dess initiativtagare Ole Lando. Kommissionen bestod av akademiker från 

hela EU och syftet var att ta fram principer för den europeiska kontraktsrätten.
53 DCFR 

har utarbetats av Study Group on a European Civil Code, Gruppen bestod av rättsveten-

skapsmän från hela EU och därutöver, och målet var att göra en mer grundlig genom-

gång av rätten än vad som gjorts tidigare.
54

  
  

                                                 
48

 Jfr Lind, JT 1996–97 s. 352. 
49

 NJA 2000 s. 747, NJA 2001 s. 292, NJA 2006 s. 638, NJA 2008 s. 733, NJA 2009 s. 79, NJA 2009 s. 672, 

NJA 2010 s. 467 och NJA 2010 s. 629, samt efter Håstads pensionering NJA 2011 s. 600, NJA 2012 s. 452, 

NJA 2012 s. 597 och HD:s dom 2013-06-26, mål T 162-11. 
50

 Begreppet används av Munukka, Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 4, s. 123 f. 
51

 Ramberg, SvJT 2010 s. 98. 
52

 http://www.unidroit.org/dynasite.cfm?dsmid=103284 
53

 Herre, SvJT 2012 s. 933. 
54

 http://www.sgecc.net/pages/en/introduction/index.introduction.htm 
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2.7 Argumentationsmönster 
 

På samma sätt som rättskälleläran på ett kollektivt plan kan sägas medföra begränsning-

ar för hur domstolen kan motivera sina ställningstaganden, påverkar domarkollektivets 

argumentationsmönster den enskilde domaren. Det bör noteras att i begreppet argumen-

tationsmönster inryms även rättskälleläran. Den enskilde domarens svängrum begränsas 

när det gäller att tala för sin sak i kollegiet.
55

 En domare som till exempel skriver ett 

förslag till en domsmotivering för att lägga fram den för sina kolleger, bör av ration-

alitetsskäl utforma denna på ett sätt som han eller hon vet kommer att accepteras. Det 

handlar om hur domen läggs upp, vilka källor som hänvisas till, etc. Detta oaktat om 

den anvisade argumentationen uttrycker de verkliga skälen för slutsatsen, eller om dessa 

används för att dölja de egentliga skälen. Detta medför att strukturer i argumentationen 

går igen, vilket förmodligen också är bra för förutsebarheten. Detta medför att det är 

domstolarna som kollektiv som bestämmer vad som i den kontexten just då är den rätta 

metoden. Denna kan dock influeras av argumentationslinjer i doktrinen och andra 

aspekter av rättslivet.
56

 

2.8 Arbetet i Högsta domstolen 
 

2.8.1 Referentskap i majoritet  
 

För att förenkla handläggningen i Högsta domstolen utses en referent för varje mål och 

ärende. Referenten har till uppgift att vara den som först avger sin röst i omröstningsför-

farandet.
57

 Det är också vanligen referentens uppgift att skriva ett förslag till dom, vil-

ken de andra domarna har att ta ställning till vid omröstningsförfarandet i Högsta dom-

stolen.
58

 Det vanligaste är att referenten utses i samband med att ”trycken” delas ut, dvs. 

sammanställningar av resp. ärende. Ordföranden utser referenten i målet. Urvalsfaktorer 

som används är arbetsbörda och domarnas specialistkunskaper. Det medför att om ett 

mål lottas på en avdelning i vilken ingår en domare som besitter specialistkompetens i 

det område fallet avser, är det troligt att den domaren utses till referent för det målet.
59

 

Referentskap är alltså en indikation på att referenten är upphuvsman till domskälen. 

Domskälen kan dock färgas av kompromisskrivningar vilket gör att det inte är säkert att 

indikationen är rättvisande.
61

 I vilken grad referentens ursprungliga förslag ligger till 

grund för de slutgiltiga domskälen går således inte att veta. Bengtsson menar emellertid 

att kompromisskrivningar troligtvis inte förekommer i mer principiella frågor.
62

 

 

                                                 
55

 Troligen påverkar dessa argumentationsmönster i sin tur även parterna i tvistemål, vid deras uppläggande 

av talan eftersom de typiskt sett försöker anpassa sig till hur domstolen förväntas tänka. Detta väcker en hel 

del andra intressanta frågor, om huruvida parterna anpassar sin talan inte bara efter vilken kultur som präglar 

en domstol i stort, utan även efter den enskilde domaren, om dennes preferenser är kända. Dessa frågor 

måste dock lämnas därhän i denna framställning. 
56

 Ställvik, Domarrollen, s. 115. 
57

 Welamson & Munck, Rättegång VI, s. 179. 
58

 För en grundlig genomgång av förfarandet vid Högsta domstolen, se Lundius, Sveriges advokatsamfund 

125 år, 1887–2012, s. 193 ff.  
59

 Victor, Fskr Håstad, s. 734 f. 
61

 I norsk rätt redovisas istället motsvarande referentens förslag till dom, samt om övriga domare helt eller 

delvis ansluter sig till domen (givet att de inte är skiljaktiga), Zahle, Scandinavian Law Review 2007 s. 572. 
62

 Bengtsson, JT 2012–13 s. 747. 



16 

 

 

Detta medför att majoritetsmotiveringar inte med säkerhet kan förutsättas vara ett ut-

tryck för referentens åsikter på detaljnivå. Givetvis står referenten bakom domskälen, 

precis som övriga domare i majoriteten, men domskälen som ett uttryck för referentens 

individuella författarskap är mera osäkert. Denna osäkerhetsfaktor bör emellertid inte 

överskattas. Med ett tillräckligt omfattande material bör riskerna att helhetsbilden för-

vrängs vara ganska små. I denna uppsats antas, som ett metodval, att referenten författat 

domskälen, om referenten tillhör majoriteten.  

 

2.8.2 Skiljaktiga meningar 
 

I svensk domstol ska en domare som inte delar majoritetens uppfattning om utgången 

eller skälen motivera sitt beslut. Detta gäller även ledamöter i Högsta domstolen. Den 

skiljaktiga meningen publiceras i referatet jämte majoritetens domskäl och slut. Detta är 

inte någon självklarhet. I flera rättsordningar, till exempel EU och Frankrike, publiceras 

endast majoritetens domskäl. En redovisning av minoritetsuppfattningar kan naturligtvis 

försvaga majoritetsuppfattningens auktoritet. En sådan redovisning förenklar dock en 

kritisk granskning av domstolens beslut. Detta uppfattas också bland domstolsledamö-

terna som en sporre för att finslipa sina argument också i majoritet, så att de klarar mi-

noritetens granskning.
63

 

 

Som grund för analys av enskilda domares argumentation torde skiljaktiga meningar 

vara ett bra verktyg. Ofta är domaren ensamt skiljaktig och det föreligger inte samma 

risk för att motiveringen är utblandad med kompromisskrivningar, utan motiveringen 

torde oftast vara en produkt av den författande domaren själv. 

 

2.8.3 Tillägg 
 

Högsta domstolens ledamöter har möjlighet att skriva ett tillägg till sitt votum. Tillägg 

avges i stort sett uteslutande av ledamöter som varit i majoritet. Som exceptionellt un-

dantag har emellertid förekommit att en skiljaktig ledamot författat ett tillägg till sin 

skiljaktiga mening.
64

  

 

Tillägget publiceras efter domslutet i NJA. Tilläggen torde inte ha någon prejudikatver-

kan i egentlig mening.
65

 Som rättskälla torde tilläggen ha ungefär samma status som 

juridisk doktrin och rättskällevärdet i högre utsträckning bedömas efter kvaliteten på 

resonemangen.
66

 Man kan emellertid inte bortse från att författaren är domare i högsta 

instans. Uppfattningarna återges också i ett forum som kan framstå som mera auktorita-

tivt än en juridisk tidskrift.
67

 Det framgår i regel om tillägget är skrivet ”för egen del” 

                                                 
63

 Bengtsson, JT 2012–13 s. 743 ff. 
64

 Ett sådant exempel är NJA 2000 s. 747 I & II. 
65

 Millqvist, JT 2008–09 s. 117 samt Calissendorff, Lambertz & Lindskog, SvJT 2012 s. 317. 
66

 Calissendorff, Lambertz & Lindskog, SvJT 2012 s. 317 
67

 Calissendorff, Lambertz och Lindskog, SvJT 2012 s. 313, menar att tillägg förekommer framförallt av tre 

huvudsakliga anledningar. Den första är att ledamoten anser att det krävs ytterligare skäl för att motivera 

utgången i målet. Den andra är att ledamoten vill påpeka något för till exempel lagstiftaren eller andra dom-

stolar. Den tredje anser de är att ledamoten anser att det finns intressanta frågor närliggande den som togs 

upp i det avgjorda målet och att även dessa bör utvecklas. Författarna problematiserar frågan om varför inte 

domstolsledamoten skriver en artikel istället för ett tillägg. De för fram ett antal anledningar till detta, bland 

annat att det tar lång tid att få ut en artikel och att frågan kanske är så liten och nära kopplad till de omstän-

digheter som var för handen i målet. Ett ytterligare skäl antas kunna vara att argumentationen blir mer till-

gänglig och får större genomslag än i någon tidskrift 
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eller om någon eller några av de övriga domarna helt eller delvis förenat sig med tilläg-

get.
68

 

 

Som grund för analys torde tillägg precis som skiljaktiga meningar vara ytterst lämpade 

för att utläsa författarens åsikter. En följd av att tillägget inte är en del av majoritetens 

avgörande eller minoritetens förslag till avgörande leder till en större frihet. Det kan 

tänkas att tilläggsförfattaren tillåter sig att i högre utsträckning än annars föra lege fe-

renda-resonemang. Det kan emellertid vara vanskligt att avgöra huruvida författaren 

haft uppfattningen att resonemanget förs de lege lata eller ferenda.  

  

                                                 
68

 Calissendorff, Lambertz & Lindskog, SvJT 2012 s. 314. 
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3. Referat 
 

Avsnittet har primärt ett deskriptivt fokus, även om jag särskilt uppmärksammar kon-

troversiella uttalanden och utgångar. Fallen redogörs under 10 huvudkategorier, inde-

lade efter huvudsaklig beröringspunkt. Varje fall står angivet med NJA-nummer samt en 

beskrivning av på vilket sätt Håstad haft en urskiljbar medverkan i fallet. Under NJA-

numret har jag återgivit referatrubriken i NJA i sin helhet. För det fall det har varit nöd-

vändigt för läsarens förståelse av fallet har jag kompletterat rubriken med en kort redo-

görelse för omständigheterna. Sedan följer en redogörelse för fallet, i huvudsak baserat 

på dess mottagande i den juridiska doktrinen. Samtliga refereratfall med Håstad finns 

listade i Bilaga 1, även sådana där något individuellt votum inte kunnat urskiljas. 

3.1 Avtalsrätt 
I kategorin redogörs för fall som rör avtalsrätt, men som inte kan sorteras in under 

någon mer speciell kategori, såsom fastighetsrätt eller ersättningsrätt. Här återfinns dock 

främst frågor som rör allmän avtalsrätt, dvs. frågor om avtals ingående, tolkning, 

fullmakt och ogiltighet. 

 

NJA 2002 s. 244  referent, tillägg 

En banktjänsteman har utfärdat två förbindelser betalbara på ”första skriftliga anmo-

dan”. Fråga om banktjänstemannen hade fullmakt att utfärda förbindelserna. 

 

I fallet fann HD att tjänstemannen inte hade någon ställningsfullmakt att utfärda 

bankgarantier på sätt som hade skett. Fallet har kritiserats ur flera aspekter, bland annat 

för att inte ligga i linje med tidigare fall med närliggande förutsättningar (NJA 2001 s. 

191 I & II) varken i bedömningen
69

eller i metoden.
70

 Domen kritiseras för att HD gör en 

allt för kasuistisk bedömning, att tolkningen av vad som är sedvanligt görs i en för snäv 

krets (ett bankkontor) och därför inte skulle lämpa sig bra till ledning för framtida 

rättstillämpning.
71

 Lämpligheten av att motparten åläggs en tung bevisbörda, där 

kontroller i flera led måste göras för att försäkra sig om banktjänstemäns behörighet, 

vilket skulle skada förtroendet för svenska banker.
72

 

 

Håstad diskuterade i ett tillägg för egen del vidare kring fullmaktsfrågor och förklarade 

vad han ansåg vara skillnaden jämfört med 2001 års fall.
73

 

 

NJA 2006 s. 638  referent, tillägg  

Ett landsting har efter förda förhandlingar av motparten mottagit ett dokument, benämnt 

slutlig överenskommelse, för underskrift men inte hört av sig utan oskäligt uppehåll. 

Under sådana förhållanden har ett avtal i enlighet med dokumentet ansetts ha kommit 

till stånd, när landstinget inte förmått styrka att detta inte korrekt sammanfattade ett 

träffat avtal. 

 

HD redogjorde för parternas yrkanden, och fann med följande motivering att landstinget 

                                                 
69

 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 100. 
70

 Johansson, Avtalslagen 90 år, s. 143 
71

 Gorton, JT 2002–03, s. 297, s. 316, Johansson, Avtalslagen 90 år, s. 143 f. 
72

 Herre, Avtalslagen 90 år, s. 138 , och Gorton, JT 2002–03 s. 297, s. 317. 
73

 Håstad, Avtalslagen 90 år, s. 249 f. Håstad utvecklar här sitt resonemang från sitt tillägg till domen, angå-

ende frågan om verkan av obehörigt ombuds handlande. 
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var bundet av sin passivitet: 

 

”Under sådana förhållanden skall landstinget anses ha ingått ett avtal med 

det innehåll som den översända handlingen har, om landstinget inte kan visa 

att sådant avtal inte ingåtts. (Jfr NJA1930 s. 131 och 21 § lagen 1991:351 

om handelsagentur.)” 

 

Citatet utgör hela motiveringen för den bevisregel som HD tillämpade. Motiveringen 

kompletteras av Håstads tillägg. 

 

Håstad konstaterade i sitt tillägg för egen del att det i svensk rätt finns passivitetsregler 

rörande avtalsingående i handelsagenturlagen och kommissionslagen (1914:45). Håstad 

noterade att frågan huruvida dessa regler kan ses som allmänna principer diskuterats 

flitigt i doktrinen, och angav NJA 1930 s. 131 som ett tillfälle då en liknande regel 

tillämpats tidigare. Han uttryckte att regeln i 21§ handelsagenturlagen (1991:351) skulle 

vara lämplig att betrakta som allmän princip. Om en part inte reagerar på en översänd 

handling som sänts över för påskrift, ska denne anses ha ingått avtal i enlighet med det 

översända innehållet, om denne inte kan visa att ett sådant avtal inte ingåtts. Håstad 

diskuterade därtill andrahandsgrunden, vilken inte kom att prövas i målet.
74

 Han fann att 

den passiva avtalsparten även skulle varit bunden vid en tillämpning av en kombination 

av 6 och 9 §§ avtalslagen (1915:218) eftersom den passiva parten enligt Håstad måste 

ha insett att motparten hade ansett sig avge en ren accept. I samband härmed tog Håstad 

tillfället att diskutera lämpligheten av det s.k. dubbla subjektiva rekvisit som återfinns i 

6 § avtalslagen. Detta rekvisit har kritiserats i doktrinen, inte minst mot bakgrund av 

FN:s köpkonvention CISG. Håstad fann dock att CISG, liksom den amerikanska 

modellagen UCC och de transnationella avtalsrättsliga principkodifikationerna PICC 

och PECL, byggde på samma tankegångar. 

 

Förekomsten av en sådan allmän princip som Håstad hävdade har ifrågasatts.
75

  

 

 

NJA 2009 s. 672  referent  

Fråga om återförsäljningsavtal slutet på obestämd tid och utan villkor om uppsägning 

kunnat sägas upp med omedelbar verkan eller endast med skälig uppsägningstid. 

 

HD inledde med att konstatera att inget avtalats om uppsägningstid. Domstolen sökte 

därför fastställa vad som gällde enligt dispositiv rätt. Efter att ha gjort en mycket bred 

komparativ utblick fann HD att om inget annat avtalats är part skyldig att iaktta skälig 

uppsägningstid. Ett antal punkter är intressanta. HD nämner ett antal exempel på 

lagstiftning, svensk
77

 såväl som utländsk,
78

  standardavtal om återförsäljning,
79

 samt 

hänvisar till principsamlingen DCFR, och ett notisfall.
81

 Alla de anvisade källorna 

                                                 
74

 Håstad skrev av misstag ”landstingets” andrahandsgrund (som var den passiva parten) men avsåg motpar-

tens, ”bolagets”, andrahandsgrund. 
75

 Henning, Fskr Håstad, s. 247, menar att utgångspunkten snarare bör vara tvärtom, nämligen att passivitet 

inte binder. Herre, JT 2006–07, s. 687, motsätter sig också förekomsten av en sådan allmän princip. 
77

 Lagen (1914:45) om kommission, kommissionslagen (2009:865) och handelsagenturlagen (1991:351). 
78

 HD fann att Belgien var det enda landet i Västeuropa som har reglerat frågan, samt att UCC gav ”visst 

stöd” för skälig uppsägningstid. 
79

 EÅ 84 och EÅ 04 (Ensamåterförsäljaravtal 1984 resp. 2004). 
81

 NJA 1989 A 7. 
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talade för en uppsägningstid utom notisfallet. HD fastslog att uppsägande part – trots 

notisfallet – borde vara skyldig att iaktta skälig uppsägningstid. HD avslutade med att 

bestämma uppsägningstiden till tre månader, och hämtade härvid ledning i de 

omständigheter som nämns i DCFR. 

 

Avvikelsen från tidigare praxis, utan annan motivering än förekomsten av detta 

påpekades, har uppmärksammats i doktrinen.
84

 Hänvisningarna till DCFR och 

kommissionslagen (1914:45) har fått stor uppmärksamhet i doktrinen.
85

 

 

NJA 2010 s. 58  referent  

Mäklarprovision. När uppdraget lämnats av en näringsidkare har, till skillnad från när 

uppdraget lämnats av en privatperson, en mäklare ansetts berättigad till provision, 

oavsett att överlåtelseavtalet hävts därför att den av mäklaren anvisade köparen inte 

fullgjort sin betalningsskyldighet. Målet är avgjort av HD i dess helhet och antecknat i 

HD:s minnesbok (Jfr 1986 s. 146) 

 

Jag kan inte finna något som talar på att fallet mötts med kritik, eller några större 

frågor.
86

Även om nödvändigheten av plenumsittning försiktigt ifrågasatts.
87

  

3.2 Köprätt 
I kategorin finns fall som rör överlåtelse av lös egendom. 

 

NJA 1998 s. 792  skiljaktig (4–1) 

Fråga om rätt till prisavdrag vid köp av bostadsrätt när det fanns ohyra i lägenheten vid 

tillträdet. 37 och 38 §§ köplagen. 

 

Majoriteten inledde med att konstatera att lägenheten varit i väsentligt sämre skick än 

vad köparen haft fog att förutsätta, trots att den hade sålts i befintligt skick.  Domstolen 

tillerkänner köparen rätt till prisavdrag efter att ha konstaterat att en bostadslägenhets 

speciella karaktär medföra att skälig tid för avhjälpande skulle ges en restriktiv tolkning. 

Med denna restriktiva tolkning fann man att avhjälpande inte skett i rätt tid och 

bestämde avdraget på skönsmässiga grunder. 

 

Håstad var skiljaktig och menade att någon rätt till prisavdrag inte kunde utgå då han 

ansåg felet vara avhjälpt inom skälig tid. Och att köparnas kostnader till följd av 

saneringen skulle varit ersättningsgilla enligt 36 § 2 st. och 34 § 3 st. köplagen 

(1990:931) om de hade yrkat ersättning härför. 

 

Håstad motsatte sig en inblandning av jordabalksreglerna. Han menade att köparen 

skulle försättas i en alltför fördelaktig situation, om denne skulle tillåtas tillämpa de 

fördelaktigaste principerna enligt både köplagen och jordabalken. Han valde således att 

helt och hållet tillämpa köplagens regler. Håstad anförde vidare att han inte anser att en 

                                                 
84

 Se Munukka, NJ 1:10 s. 21, samt Ramberg, Fskr Håstad, s. 691. 
85

 Se t.ex. Möller, Fskr Håstad, s. 650, Bengtsson, JT 2012–13 s. 743, Munukka, NJ 1:10 s. 21 ff., Ramberg, 

Fskr Håstad, s. 691, Ramberg, SvJT 2010 s. 94 ff., och Munukka, SvJT 2010 s. 837 ff. Gorton, Fskr Håstad, 

s. 153, resonerar kring huruvida HD tillämpar DCFR direkt eller indirekt.  
86

 Jfr Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, 1 häftet, 5u, s. 226, dens., 2 häftet, 5u, s. 33, och Henning, Fskr 

Håstad, s. 242. 
87

Munukka, JT 2010–11 s. 449, s. 463. 

https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=hitdoc&q=%2522H%25C3%25A5stad%2522%2BAND%2Bavgdat%253A%255B1998-09-01T00%253A00%253A00Z%253B1999-01-01T23%253A59%253A59Z%255D&sf=FS&db=ADHD&fhe=0&kontext=K&filter=%2528meta.collection%253AADHD02%2BOR%2Bmeta.collection%253AHOVR02%2BOR%2Bmeta.collection%253AMODO02%2BOR%2Bmeta.collection%253AHRD102%2BOR%2Bmeta.collection%253ATRD102%2BOR%2B%2528meta.collection%253AEPDF02%2BAND%2B%2528instans%253AMilj%25C3%25B6%25C3%25B6verdomstolen%2BOR%2Binstans%253AH%25C3%25B6gsta%2BOR%2Binstans%253AHovr%25C3%25A4tt*%2BOR%2Binstans%253ATingsr%25C3%25A4tt*%2BOR%2Binstans%253Ahd%2BOR%2Binstans%253Ahr%2529%2529%2529%2BAND%2Binstans%253A%2522H%25C3%25B6gsta%2Bdomstolen%2522&sortby=sortdat&desc=Fria+sökord+%28Håstad%29%2C+Avgörandedatum+%281998-09-01+-+1999-01-01%29&rID=1366900825809&start=1&index=3&id=NJA_1998_s_792&docType=adhd
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=hitdoc&q=%2522H%25C3%25A5stad%2522%2BAND%2Bavgdat%253A%255B1998-09-01T00%253A00%253A00Z%253B1999-01-01T23%253A59%253A59Z%255D&sf=FS&db=ADHD&fhe=0&kontext=K&filter=%2528meta.collection%253AADHD02%2BOR%2Bmeta.collection%253AHOVR02%2BOR%2Bmeta.collection%253AMODO02%2BOR%2Bmeta.collection%253AHRD102%2BOR%2Bmeta.collection%253ATRD102%2BOR%2B%2528meta.collection%253AEPDF02%2BAND%2B%2528instans%253AMilj%25C3%25B6%25C3%25B6verdomstolen%2BOR%2Binstans%253AH%25C3%25B6gsta%2BOR%2Binstans%253AHovr%25C3%25A4tt*%2BOR%2Binstans%253ATingsr%25C3%25A4tt*%2BOR%2Binstans%253Ahd%2BOR%2Binstans%253Ahr%2529%2529%2529%2BAND%2Binstans%253A%2522H%25C3%25B6gsta%2Bdomstolen%2522&sortby=sortdat&desc=Fria+sökord+%28Håstad%29%2C+Avgörandedatum+%281998-09-01+-+1999-01-01%29&rID=1366900825809&start=1&index=3&id=NJA_1998_s_792&docType=adhd
http://www.jt.se/author.asp?uid=784
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bostadsrätt ha en sådan speciell karaktär att tiden för avhjälpande skulle vara kortare än 

vid köp av lös egendom. Härefter valde Håstad att ändå pröva rätten till prisavdrag för 

det fall avhjälpande inte skett i rätt tid. Han menade att i så fall hade säljarna haft rätt till 

prisavdrag motsvarande värdet av att inte kunna utnyttja lägenheten, samt att 

avhjälpandekostnaden, eftersom ansvaret därför är strikt, kunnat beaktas även vid 

beräkningen av prisavdrag. 

 

Domen har bemötts av kritik, främst av Herre, som kritiserar såväl minoritetens som 

majoritetens resonemang om prisavdrag, trots att felet inte kvarstått.
88

 Hans kritik går 

främst ut på att köparen då kan bli dubbelt ersatt, genom att få både avhjälpande och 

prisavdrag. Herre går så långt att han menar att domstolen gett vika inför alternativet att 

köparen inte skulle fått någon ersättning alls.
89

 

 

NJA 2001 s. 75  skiljaktig (4–1) 

Avtal upprättat i skriftlig form avseende överlåtelse av ännu inte upplåten bostadsrätt 

har ansetts bindande mellan parterna. 

 

Avgörandet innebär att det går att överlåta en ännu ej upplåten bostadsrätt.
90

 Det har 

påpekats att detta i praktiken innebär ett sätt för att enkelt gå runt bostadsrättslagens 

regler om förbud mot handel med förhandsavtal.
91

 

 

Håstad var skiljaktig, och menade att man istället bort likställa handel med ännu ej 

upplåten bostadsrätt, med föravtal om köp av bostadsrätt på grund av deras likhet. 

Denna lösning har gillas av flera författare.
92

 

 

NJA 2001 s. 138  referent  

Fråga huruvida ett avtal om leverans och installation av en värmepanna hos en privat-

person skall anses som ett konsumentköp eller en konsumenttjänst. 

 

HD gjorde en helhetsbedömning av avtalet, för att bestämma vilken lag som skulle 

reglera det.
93

 Fallets utgång har kritiserats av Kihlman för att uppdelningen ger olika 

preskriptionstider beroende på hur domstolens bedömning faller ut.
94

 Kritiken verkar 

dock riktas mot lagstiftarens lösning att ge de olika lagarna har olika preskriptionstider 

och att det är olyckligt att konsumenter ska behöva ta ställning till olika 

preskriptionstider beroende på vilken vara som ska installeras. 

 

NJA 2001 s. 177  referent  

Vid köp och arbetsbeting som direkt eller analogivis omfattas av 1990 års köplag har 

huvudregeln ansetts vara att den part som hävdar att avtal har träffats om priset eller om 

beräkningsgrunden för detta har bevisbördan för sitt påstående. (Jfr 151 s. 1.) 

                                                 
88

 Att detta förmodligen inte är i enlighet med vad som avsetts med lagstiftningen konstateras även av Mu-

nukka, Fskr Lennander, s. 252. 
89

 Se Herre, Mskr Rodhe, s. 147 ff. 
90

 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, 1 häftet, 5u, s. 279, Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, 8u, s. 68. 
91

 Se exempelvis Nilsson Hjorth, SvJT 2005 s. 496, Ahlstrand, SvJT 2002, s. 543, Victorin, Bostadsrätt och 

kooperativ hyresrätt, s. 92. 
92

 Se exempelvis Ahlstrand, SvJT 2002 s. 543, Victorin, Bostadsrätt och kooperativ hyresrätt, s. 92 
93

 Olsen, JT 2001–02 s. 815, s. 845 
94

 Kihlman, JT 2001–02, s. 130 f. Kritiken avser inte främst avgörandet, utan att det är olika 

preskriptionstider för den här typen av avtal. 
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HD (in pleno) slår i fallet fast en ny princip, som skiljer sig från tidigare praxis. Den nya 

lösningen förefaller inte ha mötts av någon kritik i doktrinen.
95

 

3.3 Sakrätt 
I kategorin redogörs för fall som huvudsakligen rör sakrättsliga frågor. 

 

NJA 2000 s. 88  referent  

Ett bolags upplåtelse av företagshypotek har ansetts bli sakrättsligt gällande när 

företagshypoteksbrevet överlämnades till panthavaren, trots att denne också var 

företrädare för bolaget. 

 

Fallet är ett i raden av fall där traditionskravet som sakrättsligt moment kommit att 

luckras upp.
96

 HD fokuserar på det rättsliga rådighetsavskärande som det sakrättsliga 

momentet,
97

 då något tillräckligt faktiskt rådighetsavskärande av bolagets möjlighet att 

förfoga över hypoteksbrevet inte hade skett. Lindskog berömmer domen.
98

 

 

Något som fått uppmärksamhet i litteraturen är JustR Svenssons enskilda tillägg.
99

 Där 

redogjorde han för sin uppfattning om sakrättsligt giltig säkerhet för lån till ägarna i 

enmansaktiebolag. 

 

NJA 2007 s. 413 referent 

Inkråmet och firman har överlåtits från ett aktiebolag till ett annat, vilka haft en 

gemensam representant. Det överlåtande bolagets rådighet över tillgångarna har ändå 

ansetts avskuren, och detta har ansetts vara tillräckligt för att ge det förvärvande bolaget 

skydd mot överlåtarens borgenärer. 

 

Fallet är ett i raden av fall där traditionskravet som sakrättsligt moment kommit att 

luckras upp.
100

 Här konstaterade HD att det vid närståendetransaktioner är innehavarens 

straffrättsliga handlingsutrymme som definierar rådigheten sakrättsligt.  

 

Fallet har kommit att kritiseras i doktrinen, främst för inblandningen av straffrättsliga 

rekvisit i den sakrättsliga bedömningen. Men också för att avgörandet inte ska ha stått i 

överensstämmelse med tidigare praxis
101

och försvårat den framtida rättstillämp-

ningen
102

.  

 

NJA 2007 s. 599 referent, tillägg  

Fråga i konkurs om resebyrå varit redovisningsskyldig mot flygbolag för mottagna 

biljettintäkter och om flygbolagen haft separationsrätt till utestående fordringar mot 

                                                 
95

 Jfr exempelvis Gorton, Fskr Håstad, s. 166, Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, 1 häftet, 5u, s. 105, Ram-

berg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, 8u, s. 156 och Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 332. 
96

 Myrdal, Fskr Håstad, s. 601. 
97

 Henriksson, JT 2003–04, s. 794, s. 797. 
98

 Lindskog, Fskr Håstad, s. 514. 
99

 Göranson, Fskr Håstad, s. 217, Mellqvist, Fskr Håstad, s. 581ff., Millqvist, Sakrättens grunder, 6u, s. 132, 

Millqvist, JT 1999–00 s. 903. 
100

 Göranson, Fskr Håstad s. 217 ff., benämner fallet som ”slutsten” i etablerandet av rådighetsavskärandet 

som sakrättsligt moment. 
101

 Lindskog, Fskr Håstad, s. 503, som dock menar att det är en positiv utveckling.  
102

 Göranson, Fskr Håstad, s. 217 ff., Millqvist, JT 2008–09 s. 115. 



23 

 

 

flygbolagens kunder. Jfr NJA 1999 s. 812 

 

HD inleder med att konstatera att redovisningsskyldighet föreligger, grunden för detta är 

enligt HD en allmän utgångspunkt, att betalning för varor som någon säljer för annans 

räkning medför redovisningsskyldighet, denna utgångspunkt härleds ur 57 § dåvarande 

kommissionslagen (1914:45).
103

 Avgörande för målets utgång var om resebolaget 

tillåtits att fritt disponera redovisningsmedlen,
104

 vilket konkursboet inte lyckades 

styrka. Om ett sådant förfogandemedgivande tillåtits, hade det räknats som en 

kreditgivning, och flygbolaget hade inte haft separationsrätt till beloppet.
105

 

 

I ett enskilt tillägg redogjorde Håstad för sin bedömning av en alternativ grund som 

flygbolaget tagit upp, men som inte prövades i målet. Detta har inte behandlats i 

doktrinen. Jag kan inte heller finna något att anmärka på. 

 

NJA 2007 s. 652  referent 

En hyresgäst har överlåtit lösören till fastighetsägaren men behållit besittningen till 

egendomen. Fastighetsägaren har ansetts skyddad mot hyresgästens konkursborgenärer 

redan genom avtalet, eftersom lösörena genom avtalet blivit tillbehör till hans fasta 

egendom. 

 

HD konstaterade, genom sina förhållandevis korta domskäl, att egendomen hade blivit 

fastighetstillbehör direkt genom avtalet. HD inledde med att konstatera att enligt 

huvudregeln i 2 kap. 4 § jordabalken blir lös egendom som tillförts fastigheten av annan 

fastighetstillbehör genom att de kommer i fastighetsägarens ägo. Sedan prövade 

domstolen om det fanns skäl att frångå den principen, vilket man inte fann. HD 

argumenterade för att det teoretiskt kunde uppställas ett traditionskrav men åberopade 

rättspolitiska skäl i form av att en annan lösning skulle omöjliggöra kommersiellt 

skyddsvärda transaktioner som skäl för att inte göra så.
106

 

 

Utgången verkar inte ha orsakat någon reaktion i doktrinen.
107

 

 

NJA 2008 s. 668 tillägg 

En bil hade sålts genom ett avbetalningskontrakt med återtagandeförbehåll. Sedan köpa-

ren underlåtit att betala hela kontantinsatsen och den första månadsbetalningen, återtog 

säljarens rättsinnehavare bilen efter överenskommelse med köparen. Innan avräkning 

skett enligt konsumentkreditlagen stals bilen. Det har ansetts att säljaren tillägnat sig 

bilen redan vid återtagandet och att säljaren från och med den tidpunkten stått risken för 

varan. Till följd härav har säljarens rättsinnehavare ansetts som ägare av bilen vid till-

lämpning av villkoren i hans stöldförsäkring. 

 

Håstad förde i ett tillägg till domen en diskussion kring lämpligheten av försäkringsvill-

kor med äganderätten som avgörande moment för att försäkringen ska falla ut. Han an-

såg att risken för saken vore ett bättre moment. Håstad avslutade med att rikta en propå 

till försäkringsbolagen att ändra försäkringsvillkoren så som han föreslagit. 

                                                 
103

 Millqvist, JT 2007–08 s. 459 f., tolkar domen som att resebyrån sågs som motsvarande kommissionär. 
104

 Millqvist, Fskr Lennander, s. 231. 
105

Fallet tycks ha verkat klargörande för situationer som rör redovisningsskyldighet, jfr Millqvist, Sakrättens 

grunder, 5u, s. 114. 
106

Jfr Myrdal, Fskr Håstad, s. 602 
107

Se exempelvis Victorin & Hager, Allmän fastighetsrätt, 5u, s. 76, och, Hager, SvJT 2012 s. 885, s. 888. 
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Målet har inte orsakat någon kritik i doktrinen.
108

 

 

NJA 2008 s. 684  referent, tillägg  

Ett företag sålde lösöre till ett finansbolag och överlämnade lösöret till en finansbolagets 

leasetagare, som var ett helägt dotterbolag till säljaren och som hade säljarens ägare som 

styrelseledamot och firmatecknare. Säljaren har ansetts ha blivit i tillräcklig grad 

avskuren från sin rådighet över leasingobjektet, så att finansbolaget fått skydd mot 

säljarens konkursborgenärer. 

 

HD dömde i enlighet med betänkandet, varför Håstad, trots att han var referent, inte kan 

urskiljas i den delen. Det framgår dock att föredragande hade tagit stort intryck av 

Håstads uppfattning i boken Sakrätt avseende lös egendom. 

 

I ett långt tillägg om fem och en halv sida pläderade Håstad de lege ferenda
109

 för ett 

avskaffande av traditionsprincipen.
110

 Tillägget påminner mer om en rättsvetenskaplig 

debattartikel än ett sedvanligt tillägg. Håstad anförde att praxis på senare tid kommit att 

fokusera mer på rådighetsavskärande än på fysisk tradition. Håstad förde fram NJA 

1995 s. 367 som starten för paradigmskiftet.
111

 Han anförde att traditionsprincipen 

spelat ut sin roll, och menade att lagstiftaren borde se över lagstiftningen, och att en 

ändring borde ske genom lag och inte i praxis.
112

 Millqvist problematiserar hur Håstad 

använder sig av tillägget som ett medel för att addressera lagstiftaren de lege ferenda. 

Dock utan att kritisera inehållet.
113

 

 

NJA 2009 s. 79  tillägg  

Att en leasegivare tillåter leasetagaren att förfoga över leasingobjektet hindrar inte i sig 

att leasegivaren har separationsrätt till leasingobjekt, om förfoganderätten inte 

utnyttjats. 

 

HD fann med stöd av en analogi till kommissionslagen (1914:45) att en leasegivare 

behåller sitt skydd mot leasetagarens borgenärer, även om leasetagaren har haft rätt att 

förfoga över objektet, så länge så inte skett.
114

 HD flaggade också för att om det inte 

hade varit ett leasingavtal utan ett dolt avbetalningsköp, hade fallet kunnat få en annan 

utgång. 

  

Håstad tillade obiter dicta vad som skulle ha hänt om domstolen inte hade varit bunden 

av vad parterna åberopat i målet. Håstad konstaterade att det inte rörde sig om något 

verkligt leasingavtal, utan att det i målet var frågan om ett avbetalningsköp, varför 

                                                 
108

 Jfr exempelvis Millqvist, Sakrättens grunder, 6u, s. 26, och Zackariasson, Fskr Håstad, s. 750. 
109

 Bernitz, Mskr Victorin, s. 62, kommenterar att den här typen av tillägg blivit vanligare. Bernitz ifrågasät-

ter lämpligheten i att justitieråd tar sig den rätten. 
110

 Något som också kommenterats av Göranson, Fskr Håstad, s. 209, Mellqvist, Fskr Håstad, s. 584, 

Millqvist, JT 2008–09 s. 115. 
111

 Något som ifrågasätts av Göranson, Fskr Håstad, s. 209, som istället menar att utvecklingen helt kan 

knytas till Håstad. 
112

 Ett uttalande som förefaller märkligt, när Håstad själv genom den serie rättsfall där traditionsprincipen 

kommit att väsentligen luckras upp, genomfört en sådan förändring, jfr Millqvist, JT 2008–09 s. 115. 
113

 Millqvist, JT 2008–09 s. 117 ff. 
114

Millqvist, Fskr Lennander, s. 221, konstaterar att HD inte redogör för något skäl till varför 53 § 

kommissionslagen (1914:45) skulle vara tillämplig på leasingförhållanden. 
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återtagandeförbehållet skulle ha saknat verkan. Han fortsatte sedan bl.a.
115

 med att de 

lege ferenda plädera för att lagstiftaren bör införa en separationsrätt vid den typ av 

finansieringslösningar som förekom i fallet.
117

 Bland annat anfördes: 

 

”Rättssystemet skulle också bli konsistent genom att separationsrätten (eller 

säkerhetsrätten) vid kreditförsäljning skulle sammanfalla med 

separationsrätten till anförtrodd egendom till vilken besittaren har fri 

förfoganderätt (53 § första stycket kommissionslagen).” 

 

Det är värt att här notera att DCFR, för just den typ av avtal som Håstad nämner, har en 

lösning för säkerheter, som påminner mycket om 53 § gamla kommissionslagen 

(1914:45) som Håstad hänvisar till.
118

 Myrdal anmärker på tillägget och verkar anse att 

det är anmärkningsvärt, men ingen uttalad kritik har riktats mot det. 

 

NJA 2009 s. 500 skiljaktig (4-1) 

Separationsrätt vid utsökning för den som frånhänts kontomedel genom brott. 

 

Varken utgången eller skälen, har föranlett någon kritik.
119

 Håstads var skiljaktig 

avseende motiveringen, men hans mening tycks inte behandlas alls i doktrinen. 

 

NJA 2010 s. 617  referent  

En giltig hävning av en överlåtelse av patent leder till en sakrättsligt skyddad återgång 

av patentet utan något tillkommande sakrättsligt moment. Om hävningen sker före 

köparens konkurs påverkas det sakrättsliga skyddet inte av att köparen medgetts rätt att 

förfoga över patentet före betalning av köpeskillingen. 

 

Varken utgången eller skälen, har föranlett någon kritik i doktrinen.
120

 

3.4 Fordringsrätt 
I kategorin redogörs för fall som i huvudsak berör fordringsförhållanden. 

 

Domen verkar inte ha orsakat någon kritik i doktrinen.
121

 

NJA 1999 s. 793  skiljaktig (4-1) 

Banken A har överfört ett belopp från företaget B:s konto i banken C till företaget D:s 

konto hos A samt krediterat sistnämnda konto med beloppet. Sedan C därefter vägrat att 

godta överföringen, har A debiterat D:s konto med beloppet samt vägrat att utbetala 

detta till D. Frågor om bl. a betydelsen av kontots kreditering, A:s möjlighet att rätta 

denna och relevansen av bristande förutsättningar på A:s sida. 

 

Den utbetalande banken, anförde en mängd grunder för varför betalningen till D:s konto 

skulle betraktas som ogiltig. Såväl HD:s majoritet som minoritet fann till att börja med 

att när en betalning krediterats mottagarens konto, banken förlorar möjligheten att återta 

                                                 
115

 Håstad nämner även säkerhetsöverlåtelser och olika typer av återförsäljaravtal.  
117

 Något som också kommenterats av Myrdal, Fskr Håstad, s. 603. 
118

 Se DCFR IX. – 1:103, 2:201 och 3:101. 
119

 Jfr Hellner, m.fl., Speciell avtalsrätt II, 1 häftet, 5u, s. 239, och, Millqvist, Fskr Gregow, s. 309. 
120

 Jfr Söderlund, SvJT 2012 s. 85, s. 86, som dock antyder att synen på vem som är ägare till konkursmas-

san synes vara en nyhet. 
121

 Mellqvist, JT 2006–07 s. 418. 
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beloppet. Som anledning angavs bl.a. vikten av att det ska gå att lita på 

banktillgodohavanden. 

 

Det är svårt att utläsa på vad sätt Håstads åsikter skiljer sig från majoriteten. De 

förefaller mycket lika även om formuleringarna skiljer sig åt. Både majoriteten och 

minoriteten pröva principer som obehörig vinst, conditio indebiti och 

förutsättningsläran, vilket kommit att diskuteras i litteraturen.
122

 Både majoriteten och 

minoriteten kommer dessutom på liknande grunder fram till att inte någon av 

principerna kunde tillämpas på grund av omständigheterna i fallet.
123

 

 

NJA 2000 s. 569  referent  

Borgensförbindelse för en konsumentfordran preskriberas tre år efter förbindelsens till-

komst. 2 § preskriptionslagen (1981:130). 

 

Domen går uttalat emot vad som tidigare uttalats i doktrinen, där 10-årig preskription 

antagits vara fallet. HD gör bedömningen att det inte finns stöd i lagen för att tillämpa 

en preskriptionsfrist om tio år.  

 

Ingvarsson uppmärksammar att domen går emot doktrinuttalanden, men gillar lösningen 

ur ett systematiskt perspektiv.
125

 Borgensmannen ska således inte hamna i sämre 

ställning än gäldenären. Ingvarsson menar att detta är ett exempel på att 

konsumentreglerna påverkar borgensmannens ansvar.
126

 

 

NJA 2000 s. 667  tillägg  

Sedan A och B var för sig ställt pantsäkerhet för C:s lån i en bank, har banken gjort sig 

fullt betald ur den av B ställda panten och återlämnat A:s pant till denne. Fråga om 

regressrätt för B. Tillika fråga om avtal mellan A och B, enligt vilket B skulle avstå från 

regressrätt, kan göras gällande mot B:s konkursbo. 

 

HD konstaterade i domen att det föreligger en inbördes regressrätt mellan 

tredjemanspantsättare. 

 

Håstad påtalade i ett tillägg att HD konstaterade att pantsättarna hade en inbördes 

obligationsrättslig regressrätt men att huruvida detta också skulle ha sakrättslig giltighet 

inte prövades. Håstad förde en diskussion, grundad i lämplighetsresonemang, där han 

propagerade för att regressrätten också skulle ges ett sakrättsligt skydd.
 
Håstads tillägg 

tycks ha gått doktrinen obemärkt förbi. Jag kan inte heller finna något att anmärka på. 

 

NJA 2001 s. 721  skiljaktig (2-2-1) 

Fråga om utbetalning av medel som nedsatts enligt lagen (1927:56) om nedsättning av 

pengar hos myndighet. 

 

Majoriteten fann att Länsstyrelsens utbetalningsbeslut skulle bestå. 

 

                                                 
122

 Se exempelvis Munukka, NJ 3:09 s. 26, Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, 2 häftet, 5u, s. 62, Lennander, 

Fskr Håstad, s. 441, Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, 8u, s. 190. 
123

 Jfr Bengtsson, JT 2012–13 s. 743, Karlsson-Tuula, NJ 2:07 s. 25. 
125

 Ingvarsson, JT 2001–02 s. 37. 
126

 Ingvarsson, JT 2001–02 s. 46. 
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Målet avgjordes med röstsiffrorna 2-2-1 vilket torde vara tämligen ovanligt.
128

 Håstad 

företrädde sin skiljaktiga mening ensam. Han resonerade kring olika utfall och fann 

efter en lämplighetsavvägning, till skillnad från majoriteten och den andra minoriteten, 

att Länsstyrelsens utbetalningsbeslut skulle upphävas. Jag har inte funnit att Håstads 

mening berörts särskilt i doktrinen, inte heller kan jag finna något att anmärka på inom 

ramen för detta arbete. 

 

NJA 2003 s. 128  referent, tillägg  

Ett avtal om efterställning vid konkurs och likvidation har inte ansetts medföra 

efterställdhet också vid ackord. 

 

HD fann av en tolkning av låneavtalet att långivarna inte hade gått med på att 

efterställdheten skulle omfatta även ackord, när det av avtalet framgick att efterställdhet 

avtalats vid likvidation och konkurs. HD konstaterade först att det i förarbetena till 

konkurslagen (1987:672) finns uttalanden som stöder att det ska vara möjligt med delvis 

efterställda lån, varvid HD sedan uttalade att långivarna inte kan anses ha menat 

generell efterställning, när detta inte framgick av avtalet. 

 

Håstad redogjorde vidare i sitt tillägg för ett förslag i en proposition om förändrade 

förmånsrättsregler,
129

 och argumenterade för en ändring. Noteras bör att det i 

propositionen föreslogs en ändring som skulle ha medfört motsatt utgång i det aktuella 

fallet.  

 

HD:s lösning kritiseras av Lindskog som menar att HD gått för långt i att försöka 

uttolka de aktuella parternas mening i massavtal som inte förhandlats individuellt, och 

anser utläsandet av partsvilja i sådana fall ligga farligt nära fiktionen.
130

  

 

NJA 2005 s. 871 tillägg  

Fråga i utmätningsmål om denuntiation avseende en pantsättning av en fordran på staten 

gjorts till rätt myndighet. Även fråga om betydelsen av vetskap om pantsättningen hos 

innehavare av utmätningsfordringen. 

 

Frågan var till vilken myndighet pantsättningen kunde denuntieras med sakrättslig 

verkan.  Fordringen, som hade pantsatts, gällde rättegångskostnader, och gäldenär var 

enligt den domen ”Staten”.  HD fann att Kronofogdemyndigheten, inte Skatteverket var 

rätt denuntiationsadressat, eftersom Kronofogdemyndigheten varit motpart i det 

målet.
132

 

 

Håstad anförde i ett enskilt tillägg, att även om skattemyndigheten skulle ansetts vara 

innehavare av fordringen det första målet handlade om, så skulle 

kronofogdemyndigheten ansetts föra talan å skattemyndighetens vägnar och, 

framkommer det, enligt 56§ gamla kommissionslagen(1914:45), har motparten ingen 

rätt att vända sig direkt mot huvudmannen, och därför skulle kronofogdemyndigheten 

varit gäldenär till rättegångsfordran ändå.
133

 Håstad jämställer alltså handelskommission 

och att agera som part i rättegång för någon annans räkning. Detta verkar enligt mig 

                                                 
128

 Arnesdotter, JT 2001–02 s. 880, uttalar att detta torde medför att prejudikatvärdet är tämligen lågt. 
129

 Prop. 2002/03:49. 
130

 Lindskog, JT 2003–04 s. 116. 
132

 Jfr Millqvist, Sakrättens grunder, 6u, s. 146. 
133

 Något som Gregow, SvJT 208 s. 146, s. 159 f., ifrågasätter. 
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som att gå bra mycket längre än att gör analoga tillämpningar till lagen när det gäller 

långvariga uppdragsförhållanden som avser återförsäljning. 

Dessutom är distinktionen med myndigheterna som olika subjekt märklig.
134

 Fallet har 

inte bemötts med kritik i doktrinen.  

 

NJA 2006 s. 275  referent, skiljaktig (4-1) 

Fråga om tillämpning av övergångsbestämmelserna till 2003 års lagändringar avseende 

företagshypotek. Äldre rätt har ansetts tillämplig vid en konkurs som inletts genom 

ansökan under år 2004, fastän konkursen avslutats först efter detta års utgång. 

 

HD konstaterade att en tillämpning enligt övergångsbestämmelserna skulle leda till ett 

resultat som stred mot flera centrala principer. HD valde att tillämpa bestämmelserna 

med en tolkning som inte var förenlig med dess ordalydelse.
135

 

 

Håstad var skiljaktig avseende motiveringen, bland annat ville han lägga till ett stycke 

om att även om det ska utövas restriktivt lagtolkning i strid med ordalydelsen kan 

komma att ske, om lagens ordalydelse strider mot grundläggande rättsprinciper.
136

 

 

NJA 2006 s. 439  tillägg  

Den till vilken en fordran enligt en remburs har överlåtits har ansetts ha bättre rätt till 

fordringsbeloppet än den ursprunglige borgenärens, dvs. rembursens beneficients, kon-

kursbo. Även fråga om tillämpning av 55 kap. 13 § st. 1 rättegångsbalken. 

 

Håstad valde att i ett tillägg beröra en fråga om inte kom att tas upp i målet, på grund av 

att grunden togs upp först i HD. Varken domen eller Håstads tillägg har bemötts med 

någon uttalad kritik i doktrinen.
137

 

 

NJA 2007 s. 9  referent  

Fråga om en ansökan om verkställighet i eget namn av annan än borgenären har avbrutit 

preskription av fordringen. Dessutom frågor om rättskraft hos ett tidigare avgörande 

enligt lagen om domstolsärenden (1996:242) och om fördelning av rättegångskostnader 

vid avskrivning av desert ärende. 

 

Fallet har inte mötts med någon uttalad kritik i doktrinen.
138

 

 

NJA 2007 s. 163 referent, tillägg  

Tredje man har i utmätningsmål påstått att utmätt lösöre ursprungligen förvärvats av 

henne för egen räkning och att lösöret därefter inte överlåtits till utmätningsgäldenären 

utan bara lånats ut till denne. Prövningstillstånd har beviljats i hovrätten för bedömning 

dels av huruvida tredje man enligt 4 kap. 18 § utsökningsbalken har bevisbördan även 

för det andra påståendet, dels av vilken verkan det skall ha i förhållande till utmätnings-

                                                 
134

 Jfr SOU 1997:14, där det konstateras att staten borde anses som ett rättssubjekt och att indelningen i 

myndigheter endast är av administrativa skäl och att indelningen inte ska beaktas i juridiska sammanhang. 
135

 Problemen med övergångsbestämmelserna är något som uppmärksammats, se Millqvist & Persson, JT 

Jubileum (2007) s. 100, samt Håstad, SvJT 2009 s. 214. 
136

 Ett uttalande övriga justitieråd uppenbarligen inte ville ställa sig bakom. 
137

 Se exempelvis Gorton, JT 2006–07 s. 677, som dock inte gillar Håstads benämning av att bankernas 

inbördes förhållande utgör ett fullmaktsförhållande. 
138

 Se exempelvis Edlund, Fskr Gregow, s. 70, Kleineman, Fskr Håstad, s. 340, Mellqvist & Persson, 

Fordran & skuld, 9u, s. 96. 
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gäldenärens borgenärer att tredje man gett sken av att lösöret överlåtits till utmätnings-

gäldenären, dels av huruvida tredje man bort föreläggas att väcka talan enligt 4 kap. 20 

§ samma balk. 

 

HD ändrade hovrättens beslut att inte bevilja prövningstillstånd, eftersom domstolen 

ansåg att, det dels finns skäl att betvivla riktigheten i tingsrättens beslut, dels att fallet 

innehåller frågor som är viktiga att svara på för ledningen av rättstillämpningen. 

Håstad diskuterade i ett enskilt tillägg, bevisfrågor ytterligare, samt verkan av 

skenöverlåtelse gentemot den låtsade ägarens borgenärer. Varken utgången, skälen eller 

Håstads tillägg verkar ha föranlett någon kritik. 

 

NJA 2007 s. 303  skiljaktig (4-1) 

När en hyresgäst hyrt en lokal och tecknat nytt hyresavtal avseende en del av lokalen, 

har preskriptionsfristen enligt 12 kap. 61 § JB för fordringsanspråk avseende det 

ursprungliga hyresförhållandet beräknats från tidpunkten när det nya avtalet började 

gälla. 

 

HD fann att när hyresavtalet ändrats, så att endast en del av den ursprungliga lokalen 

omfattades, skulle detta betraktas som en annan lägenhet. Och att hyresgästen ansågs ha 

lämnat den gamla lägenheten i och med det nya avtalet. Preskription hade enligt HD 

börjat löpa i och med det nya avtalet. HD:s bedömning har inte mötts av någon kritik i 

doktrinen.
139

 

Håstad var skiljaktig och menade, att ett ändrat hyresavtal inte borde utlösa preskription, 

utan att det bör krävas att hela lägenheten lämnas. Hans medverkan berörs inte i 

doktrinen. 

 

NJA 2007 s. 455  referent  

Vid utmätning av andel i samägd egendom hindrar inte ett avtal mellan samägarna om 

att försäljning av hela egendomen på offentlig auktion inte skall kunna påfordras att 

hela egendomen säljs på yrkande av utmätningssökanden, såvida avtalet inte tillkommit 

i samband med ett benefikt förvärv av den utmätta andelen. (Jfr NJA 1991 s. 597). 

(Målet avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok). 

 

Domen utgör en ändring av det tidigare rättsläget,
140

 HD beslutade i enlighet med 

betänkandet, varför Håstads medverkan inte är urskiljbar. 

 

NJA 2008 s. 392  referent 

Ett avtal om upplåtelse av bostadsrätt har inte bundit bostadsrättsföreningen, varför 

erlagd insats och upplåtelseavgift skulle återgå. Föreningen har ansetts skyldig att utge 

avkastningsränta enligt 2 § första stycket räntelagen (1975:635) oberoende av om 

föreningen varit i ond tro om grunden för återgång och om det varit betalarna som 

föranlett återgången. Bestämmelsen i 3 § andra stycket räntelagen har inte ansetts 

tillämplig eftersom betalningen erlagts i avsikt att mottagaren skulle kunna förfoga över 

den för egen räkning, fastän det senare visade sig att rättshandlingen var ogiltig. 

 

Varken fallets utgång eller hur HD motiverat utgången verkar ha mötts med någon 

                                                 
139

 Jfr Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, 1 häftet, 5u, s. 326, Larsson & Synnergren, Jaktarrende, 2u, s. 77 

och Larsson, Bostadshyresavtal i praktiken, 2u, s. 262. 
140

 Jfr NJA 1991 s. 597. 
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större kritik.
141

Munukka konstaterar dock att HD trots att man konstaterat att förarbeten 

och praxis talat för ett beaktande mottagande parts goda tro vid bestämande av 

avkastningsränta, ändå dömt i motsatt riktning.
142

 

 

NJA 2008 s. 733  tillägg  

En svarande som av hovrätten förpliktats att till käranden utge avtalad mäklarprovision 

har ansökt om resning och till stöd för sin ansökan anfört att han först sedan domen 

vunnit laga kraft fått kännedom om att käranden samma dag som tingsrätten meddelade 

dom i målet överlåtit sin fordran till annan. Han har som grund för sin resningsansökan 

anfört bl.a. att talan mot honom skulle ha ogillats om han i hovrätten kunnat åberopa att 

käranden inte längre var rätt borgenär. Fråga om den omständigheten att svaranden på 

grund av överlåtelsen har att betala till annan än käranden kan utgöra grund för resning. 

 

Håstad diskuterade i ett tillägg bland annat överlåtelseförbuds verkan mot förvärvare av 

enkla fordringar, konstaterade att frågan inte är lagreglerad. Håstad diskuterade sedan 

frågan utifrån en jämförelse med: bl.a. BGB, UCC, DCFR,
143

 varvid han landar i 

slutsatsen att ett överlåtelseförbud nog inte har någon verkan mot en förvärvare. Håstad 

nämner också begreppet processkommission. Om vilket Söderlund skriver mer.
144

 

 

NJA 2009 s. 182  referent  

A har från sin bank av misstag betalat för mycket till B, som kände till misstaget innan 

hans konto i en annan bank krediterades. A:s rätt till återbäring från B har ansetts inte 

gälla mot B:s bank, som i god tro tillgodogjort sig beloppet genom kvittning. 

 

Jag har inte kunnat finna något fall där domen har mötts med kritik i doktrinen.
145

 

 

NJA 2009 s. 846  referent, tillägg  

Ett försäkringsbestånd har överlåtits från ett försäkringsbolag, som inte var bundet av en 

begränsning av regressrätten enligt vissa försäkringsbolags regressöverenskommelse 

RÖ 97, till ett försäkringsbolag som var bundet av denna överenskommelse. Det 

överlåtande bolaget har efter en tillbakaöverlåtelse eller vid talan för det förvärvande 

bolagets räkning ansetts inte ha bättre rätt mot skadevållaren än vad det förvärvande 

bolaget skulle ha haft. 

 

Fallet har berörts ytterst sparsamt i doktrinen. Jag har inte kunnat finna någon kritik mot 

domen.
146

 Håstad diskuterade i ett enskilt tillägg förhållandet mellan 16§ tredje stycket 

konsumentkreditlagen (1992:830) (nuvarande 29§ andra stycket i konsumentkreditlagen 

(2010:1846)) och 27§ skuldebrevslagen (1936:81).
147

 

 

 

                                                 
141

 Se exempelvis Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, 2 häftet, 5u, s. 99, Mellqvist & Persson, Fordran & 

skuld, 9u, s. 76, Herre, Fskr Håstad, s. 259, Munukka, JT 2008–09 s. 887 f. 
142

 Munukka, JT 2008–09 s. 887 f. 
143

 Något som uppmärksammats av, Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, 8u, s. 28, och, Ramberg, SvJT 

2010 s. 98, samt, Munukka, NJ 1:10 s. 21 
144

 Söderlund, SvJT 2012 s. 85. 
145

 Jfr exempelvis Millqvist, Fskr Gregow, s. 307, Lennander, Fskr Håstad, s. 442, och, Mellqvist & Persson, 

Fordran & skuld, 9u, s. 41. 
146

 Jfr Barkestad & Radetzki, JT 20012–13 s. 523 
147

 Walin & Herre, Lagen om skuldebrev m.m. En kommentar, 3u, s. 130. 
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NJA 2010 s. 467 referent, tillägg  

Låntagare, som fått kredit från ett finansbolag för förvärv av en bostadsrätt, skrev under 

ett sedvanligt lånedokument ställt till finansbolaget eller order. Sedan hela lånesumman 

återbetalats i förtid till en bank som hade förvärvat fordringen, har fordringen överlåtits 

vidare i flera led inom kreditväsendet med garanti att det ursprungliga kapitalbeloppet 

var obetalt. Eftersom låntagarna inte inför överlåtelserna tillfrågats och bekräftat att det 

av överlåtaren angivna beloppet var obetalt, har det ansetts att förvärvarna vid 

tillämpning av skuldebrevslagen inte var i god tro om betalningen utan stod risken för 

denna. 

 

HD förändrar i domen tillämpningen av godtrosbegreppet i 15 § skuldebrevslagen 
(1936:81), så att en köpare av ett löpande skuldebrev som har en privatperson som 

gäldenär måste ta kontakt med denne för att vara i god tro om skulden. Eljest 

konstaterar HD, bär förvärvaren risken för att fordringen redan var betald. Fallet utgör 

en klar ändring av rättsläget, vilket bemötts av Munukka.
148

 Han menar att HD:s 

ställningstagande troligen är en följd av kreditgivarnas hantering av skuldebreven. 

 

Håstad diskuterade i ett tillägg till domen minoritetens lösning samt huruvida det är 

möjligt att jämka lagtext med 36§ avtalslagen(1915:218). Han jämför med regleringar i 

BGB, PECL och DCFR. Håstad konstaterade att det är problematiskt att med 36§ jämka 

annan lag, eftersom att tillämpningen av 36§ ska ske med hjälp av tvingande och 

dispositiva lagbestämmelser. Håstad avslutar med att ställa frågan om inte HD i det här 

aktuella fallet ändå jämkat eller åsidosatt lagen på grund av en oskälighetsbedömning. 

Så som jag tolkar domskälen ändrar HD tillämpningen av godtrosbegreppet inte jämkar 

lagbestämmelsen, men det är svårt att argumentera emot den som var referent i målet. 

 

  

                                                 
148

 Munukka, JT 2010–11 s. 464. 



32 

 

 

3.5 Insolvensrätt 
I kategorin, berörs fall som främst aktualiserar insolvensrättsliga problem. 

 

NJA 1998 s. 728  referent  

Fråga vid tillämpning av 4 kap 10 § konkurslagen(1987:672) huruvida betalning som 

erlagts sedan gäldenären dragit över betalningstiden i större omfattning än vad som tidi-

gare brukat ske och sedan borgenären vidtagit indrivningsåtgärder var ordinär. Tillika 

fråga huruvida svarandens krav på att, vid bifall till kärandens talan, återfå säkerhet som 

återlämnats vid betalningen skulle ha framställts genom ansökan om genstämning. 

 

Varken fallets utgång eller hur HD motiverat utgången verkar ha mötts med kritik
150

 

 

NJA 1999 s. 131 tillägg 

Fråga om rätt för konkursförvaltare att, vid intressekonflikt mellan borgenärer, väcka 

talan om återvinning utan att den av processen berörde borgenären ställt säkerhet för 

samtliga rättegångskostnader. 

 

HD fann att så länge förvaltaren bedömer att återvinningsobjektet är en reell tillgång i 

boet, kan talan väckas utan att det ställs säkerhet för rättegångskostnaderna.  

 

Håstad diskuterade i ett tillägg konkursförvaltarens roll vid kolliderande borgenärs-

intressen. Han konstaterade att förvaltaren måste ha ett betydande utrymme att begå 

misstag utan att riskera att ansvara gentemot borgenärerna. 

 

NJA 2000 s. 78  skiljaktig (4-1) 

En konkursborgenär har förklarat sig kvitta en fordran enligt ett efterställt förlagsbevis 

mot en skuld enligt en av konkursborgenären utställd revers, som konkursgäldenären 

hade pantsatt före konkursen. Fråga huruvida konkursförvaltaren haft behörighet att 

godta kvittningsförklaringen med bindande verkan för panthavarna och konkursboet. 

 

Majoriteten fann att förvaltaren inte hade varit behörig att kvitta fordringen, då 

borgenären inte hade en sådan rätt. Borgenären saknade denna rätt eftersom fordringen 

var pantsatt och dessutom efterställd. 

 

Håstad var skiljaktig och menade att efter majoritetens motivering skulle införas en 

passus som förtydligade konkursförvaltarens skyldighet iaktta panthavarnas intresse,
151

 

att konkursförvaltaren hade överskridit sin behörighet och att borgenären borde ha 

förstått det. Håstad jämförde borgenärens insikt med hur en kommittent blir bunden av 

kommissionärens oredliga handlande om tredje man (köparen) är i god tro enligt 54 § 

gamla kommissionslagen (1914:45). 

 

NJA 2000 s. 252  referent, skiljaktig (3-2) 

Resning. Fråga huruvida aktiebolag bort försättas i konkurs på ansökan av staten för en 

skattefordran, när skattefordringen preskriberats efter konkursansökningen men före 

konkursbeslutet. 10 § lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar. 

 

                                                 
150

 Se exempelvis Asplund, Fskr Håstad, s. 13, och, Hägge, SvJT 2006 s. 902. 
151

 Jfr Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 303. 
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Varken fallets utgång eller hur HD motiverat utgången verkar ha mötts med kritik
152

 

Håstad var skiljaktig avseende den aktuella rättsfrågan, men kom till samma slut som 

majoriteten i frågan om resning. 

 

NJA 2001 s. 805 referent  

 

Fråga huruvida ett konkursbos krav på återbäring av en återvinningsbar betalning kan i 

ett utdelningsförslag kvittas mot återvinningssvarandens fordran på utdelning, sedan 

även återvinningssvaranden försatts i konkurs. 

 

Varken fallets utgång eller hur HD motiverat utgången verkar ha mötts med kritik
153

. 

 

NJA 2003 s. 99  referent 

 

Fråga dels om en konkursförvaltare varit skyldig att enligt 7 kap 10 § konkurslagen 
höra tillsynsmyndigheten, dels om ett åsidosättande av denna plikt skall medföra avdrag 

på konkursförvaltararvodet. 

 

HD fann att konkursförvaltaren borde ha hört tillsynsmyndigheten, och att underlåtenhet 

att göra detta skulle medföra avdrag från arvodet. Avgörandet medför att en ny regel 

fastställts.
154

 Vid sidan av denna omständighet har inte avgörandet medfört någon 

uppståndelse i litteratturen.  

 

NJA 2006 s. 420  skiljaktig (3–2) 

En konkursförvaltare som väcker talan om s.k. bristtäckning enligt aktiebolagslagen 

(2005:551) har inte någon generell skyldighet att vid skadeståndsansvar tillse att sva-

randen vid ogillande av talan kan få ersättning för sina av domstol utdömda rättegångs-

kostnader. 

 

Domskälen men ej utgången i målet har kritiserats av Mellqvist.
155

 Håstad var i det här 

fallet inte ensam skiljaktig, varför hans medverkan inte går att urskilja. 

 

NJA 2010 s. 709  referent  

Vid återvinning av en överlåtelse av aktier har det ansetts att återvinningssvaranden får 

återlämna likvärdiga aktier samt att, om varken den mottagna egendomen eller annan 

likvärdig egendom kan återlämnas, ersättning för egendomens värde ska bestämmas till 

värdet vid återvinningsmålets avgörande, när detta är möjligt. När svaranden förfogat 

över de mottagna aktierna och återvinning sker enligt 4 kap. 5 § konkurslagen har 

konkursboet dock rätt att i stället kräva det belopp som tredje man betalat. 4 kap. 14 och 

15 §§ konkurslagen (1987:672). 

 

HD:s dom innebär ett klargörande att återvinningssvaranden har en skyldighet att 

återbära likvärdig egendom då den egendom som ska återvinnas har överlåtits vidare.
156

 

                                                 
152

 Se exempelvis Morgell, SN 2010 s.832 
153

 Jfr Hägge, SvJT 2006 s. 902, Millqvist, Sakrättens grunder, 6u, s. 54, och, Millqvist, JT 2002–03 s. 900, 

fotnot 1. 
154

 Se Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, 2 häftet, 5u, s. 41, där författarna menar att prisavdrag för upp-

dragstjänst aldrig tidigare nämnts i juridikturen. 
155

 Mellqvist, JT 2006–07 s. 416. 
156

 Jfr Lennander, JT 2010–11 s. 901. Jfr även Skatteverkets handledningar, Handledning för 
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Inte heller gällande tidpunkten för värderingen av den återvunna egendomen har HD:s 

avgörande kritiserats.
157

 

3.6 Fastighetsrätt 
I kategorin Fastighetsrätt finns avgöranden som till största delen behandlat jordabalken 

på något sätt, det rör köp av fast egendom, hyra av fast egendom och fastighets-

bildningsfrågor. 

 

NJA 1998 s. 610  referent, tillägg  

En kommun överlät genom ett köpekontrakt ett område av en fastighet med förbehåll 

för kommunfullmäktiges godkännande. Fastän de kommunala representanter som un-

dertecknade köpekontraktet inte var behöriga att binda kommunen vid köpet och kom-

munen hade obegränsad frihet att tillträda eller förkasta avtalet, har ett villkorligt köp 

enligt 4 kap 4 § jordabalken ansetts föreligga när köpekontraktet undertecknats. Fristen 

för ansökan om fastighetsbildning enligt 4 kap 7 § jordabalken hade börjat löpa från 

samma tidpunkt. 

 

Domen och majoritetens domskäl synes inte väckt någon uppståndelse i doktrinen, ing-

en materiell kritik har framförts.
158

 

 

Håstad uttrycker i ett tillägg till domen ett missnöje med att lagen inte har en systema-

tiskt tillfredställande utformning. 
160

Att lagen inte tillåter ensidig bundenhet vid fastig-

hetsköp, trots att detta enkelt kan kringgås på det sätt som skett i fallet, med hjälp av en 

fullmäktig och i väntan på ratihabering av huvudmannen. Håstad skriver de lege fe-

renda, att det bör införas en möjlighet till att åstadkomma bindande anbud under tiden 

för godkännande av den undertecknande partens principal. Håstad går så långt att han 

benämner den rådande ordningen som ”hokus pokus”.
161

 

 

NJA 1999 s. 35  referent 

En fastighetsägare har träffat avtal med en andrahandshyresgäst om ett hyresförhållande 

direkt mellan dem för den händelse förstahandshyresförhållandet upphörde. Fråga 

huruvida avtalet skall tolkas så att det förpliktade andrahandshyresgästen att inträda i ett 

hyresförhållande med fastighetsägaren, fastän andrahandshyresförhållandet hade upp-

hört innan förstahandshyresförhållandet upphörde. 

 

Varken fallets utgång eller hur HD motiverat utgången verkar ha mötts med 

tik.
162

Den intressanta frågan i fallet rör inte primärt hyreslagen, utan tolkningen av den 

avtalade skyldigheten att träda in i avtalsförhållandet. Här gav HD en allmän struktur 

och allmänt tillämpliga riktpunkter för avtalstolkning. 

 

                                                                                                                                                   
borgenärsarbetet, 2012,avsnitt 16.4.3, samt, Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, 13u, s. 241. 
157

 Se Lennander, JT 2010–11 s. 901, s. 911, som dock föredrar minoritetens lösning. 
158

 Madell, JT 1998–99 s. 649 f., beskriver beräkningsmetoden som naturlig. 
160

 Lindskog, Fskr Gregow, s. 229, menar att principen om att optionsavtal inte ska kunna ingås med 

bindande verkan, kan ifrågasättas på grundval av Håstads kritik. 
161

 NJA 1998 s. 610, Håstads enskilda tillägg. Möjligheten att åstadkomma bindande utfästelser vid fastig-

hetsköp, åtminstone i kommersiella förhållanden är något som gillas av Kleineman, Avtalslagen 90 år, s. 56. 
162

 Se exempelvis Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II, 6u, s. 140, Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, 2 

häftet, 5u, s. 129, Ingvarsson, SvJT 2011 s. 1021, Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt s. 100, Ramberg & 

Ramberg, Allmän avtalsrätt, 8u, s. 171 f., och Victorin, Kommersiell hyresrätt, 3u, s. 26. 
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NJA 2000 s. 57  referent  

Genom kungl. brev 1810 och 1812 ålades Götha Canal Bolag att anlägga och för all 

framtid underhålla en vindbrygga över kanalen. Fråga om denna skyldighet utgör ett 

servitut och om den kan upphävas genom fastighetsreglering. 

 

Varken fallets utgång eller hur HD motiverat utgången verkar ha mötts med kritik.
163

 

 

NJA 2000 s. 165  referent  

Fråga om tillämpning av det s.k. opinionsvillkoret i 5 kap 5 § fastighetsbildningslagen 

(1970:988) vid ansökan om omarrondering av fastigheter. 

 

Varken fallets utgång eller hur HD motiverat utgången verkar ha mötts med kritik.
164

 

Det enda som tycks ha väckt intresse i litteraturen är att det i fallet görs hänvisningar till 

ett riksdagsutskottsbetänkande,
165

vilket är relativt ovanligt. 

 

NJA 2000 s. 747 I & II  skiljaktig, tillägg (3–2) 

När köp av fast egendom skett genom att parterna undertecknat köpehandlingen vid 

skilda tillfällen, har köpet inte ansetts fullbordat redan genom den andra underskriften. 

Köpet har dock blivit bindande genom att köpehandlingen utgivits till den anlitade mäk-

laren (I) men inte genom att den överlämnats till den sist undertecknande partens ombud 

(II). 

 

Håstad var skiljaktig avseende motiveringen. Han fokuserade på en delvis annan princip 

än majoriteten, istället för att fokusera på utgivning som tidpunkt för att bindande avtal 

skulle ha ingåtts, fokuserade Håstad på att handlingen skulle ha kommit den andra par-

ten till handa. 

 

Varken utgången eller majoritetens motivering har medfört någon kritik i doktrinen,
166

  

även om Adlercreutz uppger att han anser Håstads lösning vara mer i linje med all-

männa avtalsrättsliga principer.
167

 Ingen av lösningarna sticker ut utan det handlade om 

en subtil rättspolitisk övervägning, där båda lösningarna setts som rimliga. Det är istället 

såväl minoritetens som majoritetens principiella ställningstaganden som har diskuterats 

i doktrinen. 
168

 

 

Det är intressant att notera hur Håstad gått tillväga för att komma fram till principen om 

mottagande. Till att börja med diskuterade han utifrån avtalslagen, hur avtal uppkom-

mer vid formalavtal, hur avtalsbundenhet uppkommer enligt jordabalken, Efter hänvis-

ningar till både avtalslagens och jordabalkens förarbeten. Där han inte kan finna något 

stöd för någon enhetlig reglering av när avtal ska anses ingånget vid successivt under-

tecknande.
169

 Härefter vänder sig Håstad till doktrinen där han också konstaterar att det 

                                                 
163

 Se exempelvis Bengtsson, Speciell fastighetsrätt. Miljöbalken, 10u, s. 96. 
164

 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt. Miljöbalken, 10u, s. 90. 
165

 Bengtsson, JT 2008–09 s. 7. 
166

 Det här är inte HD:s ordval. Både minoritet och majoritet beskriver sina lösningar med betydligt mer 

omständliga formuleringar. Benämningen jag använt kommer från Adlercreutz, JT 2001–02 s. 452 f. 
167

 Se Adlercreutz, Avtalslagen 90 år, s. 29 f., samt Adlercreutz, JT 2001–02 s. 452. 
168

 Victorin, JT 2000–01 s. 951 f., Ramberg & Ramberg Allmän avtalsrätt, 8u, s. 28, Ramberg,  SvJT 2010 s. 

98, Samuelsson, Tolkning och tillämpning, s. 506. 
169

 Jfr dock Victorin, JT 2000–01 s. 951, som menar att det visst gick att utläsa ställningstaganden i 

förarbetena. 
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föreligger oklarhet. Håstad kom sedan till slutsatsen att kontraktet, förutom att under-

tecknas också måste komma den först undertecknande parten tillhanda för att bindande 

avtal ska anses ha uppkommit. Som för att ge eftertryck till sin slutsats avslutar Håstad 

det avsnittet av sina skäl med en jämförelse med den tyska civillagen BGB och till prin-

cipsamlingen PECL, vilka båda har lösningar som den Håstad föreslog. 

 

Slutligen kan noteras att Håstad i sitt enskilda tillägg för en de lege ferenda-

argumentation, där han förutom att föreslå att tydligare regler på området bör skapas 

även hänvisar till sitt tillägg i NJA 1998 s. 610, i vilket han också propagerar för att 

reglerna kring ingående av avtal om köp av fast egendom bör ändras. 

 

 

NJA 2001 s. 241  referent  

Fråga om bostadsrättsinnehavare utan bostadsrättsföreningens samtycke upplåtit hela 

lägenheten i andra hand och därmed förverkat sin nyttjanderätt. I och II. 

 

Domen har inte mötts med kritik i doktrinen,
170

 även om Victorin konstaterar att 

avgörandet knappast kan sägas vara i enlighet med tidigare praxis.
171

 

 

NJA 2001 s. 292  referent, tillägg  

Sedan fastighetsköpare deponerat en handpenning hos fastighetsmäklare, har mäklaren 

– trots att köparen hävt köpet – redovisat handpenningen till säljaren. Fråga huruvida 

mäklaren är skyldig att betala handpenningbeloppet till köparen, fastän tvist råder mel-

lan köparen och säljaren om hävningsrätten och oavsett om redovisningen till säljaren 

orsakat köparen skada. 

 

Varken fallets utgång eller hur HD motiverat utgången verkar ha mötts med kritik.
172

 

Istället verkar den allmänna uppfattningen vara att domen på många sätt klargör rättslä-

get. 

Håstad skrev också ett långt enskilt tillägg till domen vilket han obiter dicta diskuterar 

olika problem avseende deponerade fordringar. Håstad diskuterar kring sakrättsliga 

följder av nedsättningar med jämförelse till kommissionslagen. Av intresse för den här 

framställningen är också hur han utan kommentar lägger till vad som gäller enligt Bür-

gerliches Gesetzbuch efter att ha konstaterat att en avtalslagen inte beaktar ett legitimat-

ionsproblem.  

 

NJA 2007 s. 86  referent  

Köpare av fastighet har ansetts berättigad att åberopa ett fel (betydande buller från mo-

tocrossbana) som säljaren känt till men inte upplyst köparen om, trots att köparen bort 

upptäcka felet. Betalning till fastighetsmäklaren, som inte var behörig att ta emot denna 

för säljarens räkning, har blivit giltig mot säljaren sedan denne, efter vunnen kännedom 

om att beloppet betalats till mäklaren och att mäklaren tillgodogjort sig beloppet som 

provision, inte gjort invändning mot mäklaren och inte heller begärt att denne skulle 

vidarebefordra beloppet. 

                                                 
170

 Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, 8u, s. 165 f., Hellner m.fl., Speciell av-

talsrätt II, 1 häftet 5u, s. 308, och Victorin, Bostadsrätt, 2u, s. 175. 
171

 Victorin, Kommersiell hyresrätt, 3u, s. 111, som också påpekar att en lagändring i linje med utfallet från 

domen senare genomfördes. 
172

 Se t.ex. Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, 1häftet, 5u, s. 234, Millqvist, Sakrättens grunder, 6u, s. 113, 

Victorin, SvJT 2006 s. 510 f. 
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Domen berör två ämnen. Det ena är mäklarens handhavande av handpenningen, denna 

del har inte varit omtvistad i doktrinen varför den inte kommer ges något utrymme i den 

här framställningen. Det andra är frågan om säljarens upplysningsplikt, som har vållat 

stor uppståndelse i doktrinen, denna kommer att få en mer ingående redogörelse nedan. 

 

Inledningsvis kan konstateras att en upplysningsplikt som neutraliserade det faktum att 

köparen försummat sin undersökningsplikt, på det sätt som HD tillämpat den, synes ha 

utgjort en nyhet som inte var i enlighet med vad som var gängse uppfattning på områ-

det. Domen utlöste en häftig debatt. Domen bemöttes med kraftig kritik av Grauers,
173

 

Referenten Håstad bemötte kritiken, något som framstår som ovanligt.
174

 Henning, 

blandade sig i debatten, och anförde ett slags mellanläge.
175

 Grauers skrev en andra arti-

kel på ämnet.
176

 Senare kommenterade även Björkdahl fallet, hon anför en annan appro-

ach.
177

 Klart är fallet väckt stor debatt och att i vart fall Grauers trodde att rättsläget var 

klarlagt. Att han är upprörd över utgången märks inte minst genom att han hänvisar till 

fallet inte mindre än åtta gånger i sin bok Fastighetsköp (20 u 2012) samt skriver två 

artiklar i JT. Grauers häftiga reaktion talar för att åtminstone hans föreställning om upp-

lysningsplikt vid fastighetsköp ruckats i grunden. Även i Hellner m.fl., Speciell avtals-

rätt 1 häftet kan man se att fallet inte ligger i linje med den tidigare antagna systematik-

en.
178

 

 

Grovt indelat kan åsikterna kring fallet delas upp på följande sätt. Domen är felaktig, 

och avgörandet förstör systematiken på området(Grauers). Fallet introducerar en ny 

norm, men utvecklingen ligger i linje med tidigare utveckling i praxis, (främst Hager 

och Henning) Fallet blir logiskt om man se det i ljuset av den kontraktuella lojalitets-

plikten (främst Björkdahl men även Samuelsson
179

). 

 

NJA 2007 s. 1018  referent  

Ett bensinbolag har haft ett avtalspaket med en återförsäljare, omfattande bl.a. ett sam-

arbetsavtal och ett hyresavtal. Bensinbolaget har sagt upp avtalen för att fortsätta driften 

i egen regi. Fråga om bensinbolaget haft befogad anledning att säga upp hyresavtalet. 12 

kap. 57 § jordabalken. 

 

                                                 
173

 Grauers, JT 2006–07 s. 890, menar bland annat att HD bryter mot klara förarbetsuttalanden, doktrin, och 

att HD tolkat praxis på ett felaktigt sätt och upprättandet av en generell upplysningsplikt likt den i köplagen. 
174

 Håstad, JT 2007–08 s. 44 f., menar att Grauers gett fallet en alldeles för vid tolkning, att någon generell 

upplysningsplikt inte uppställts och att utfallet berott på ett rättspolitiskt avvägande, som man bedömt skulle 

minska transaktionskostnaderna. 
175

 Henning, JT 2007–08 s. 517, menar att det ligger något i Håstads kritik att Grauers tolkar in för mycket i 

rättsfallet. Henning påpekar också att Håstad inte medger att fallet innebär en betydande förändring jämfört 

med vad rättsläget antagits vara. Henning ifrågasätter Håstads analys att fallet skulle leda till minskade 

transaktionskostnader, och menar att det ändrade läget kan skapa osäkerhet, vilket i sin tur tvärt om kan leda 

till ökade transaktionskostnader. 
176

 Grauers, JT 2007–08 s. 811. Kritiken rör främst att Grauers menar att Håstad inte svarar på de frågor som 

ställts i dennes första artikel, och att Håstad i sitt försvar för in omständigheter kring fallet som inte framgår 

av referatet. Grauers poängterar också att han tycker att det är uppseendeväckande att en referent i en HD-

dom går ut och försvarar utgången. 
177

 Björkdahl, JT 2009–10 s. 5, menar att fallet stämmer väl överens med den gängse avtalsrättsliga kontex-

ten, om man beaktar den kontraktsrättsliga lojalitetsplikten. 
178

 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, 1 häftet, 5u, s. 61 ff. 
179

 Samuelsson, NJ 4:11 s. 61. 
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Domen har i litteratturen angetts som ett fall där HD klargör flera frågor kring långva-

riga samarbetsavtal
180

, men att området fortfarande inte ska vara helt solklart.
181

Av in-

tresse är att domen innehåller en hänvisning till handelsagenturlagen och kommissions-

lagen (samt även LAS), något som kan synas uppseendeväckande i ett mål rörande till-

lämpning av jordabalken. Dock bör det tas i åtanke att HD:s hänvisning till kommiss-

ionslagen och handelsagenturlagen görs mot övriga delar av avtalspaketet (alltså inte 

hyresdelen) med kommissionslagen och handelsagenturlagen. Detta för att konstatera att 

det skulle vara olämpligt att behandla dem tillsammans med hyresdelen av avtalet. Jag 

kan således inte utläsa att HD jämför mellanmanslagarna med JB. Däremot framgår 

tydligt att HD anser dessa lagar vara bärare av allmänna principer när det gäller olika 

former av varaktiga uppdragsavtal.
182

 

 

En anledning till att hänvisningarna till kommissionslagen och handelsagenturlagen ses 

som aparta, verkar vara hur HD valt att behandla avtalsförhållandena i domen. Givet att 

domen läses på det sätt som fall av den här typen tidigare avgjorts leder till slutsatsen att 

domstolen tillämpar en avtalsreglering på hela avtalet, och inte som Björkdahl menar , 

att dessa två delar av avtalet behandlats separat.
183

 Detta kan vara orsaken till uttalanden 

som att domstolen tillämpat hyreslagen och måste han ansett hyresdelen i avtalsförhål-

landena som icke underordnat.
184

 

 

NJA 2008 s. 85  referent, skiljaktig (3–2) 

Fråga huruvida en uppsägning, som inte uppfyller kravet i 12 kap. 58 § första stycket 

jordabalken på att lokalhyresgäst skall underrättas om möjligheten att inom två månader 

hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling, får verkan om lokalhyresgästen inom 

den angivna fristen ändå hänskjuter tvisten till hyresnämnden för medling. 

 

Varken fallets utgång eller hur HD motiverat utgången verkar ha mötts med kritik.
185

 

Håstad propagerade för motsatt utgång, men den skiljaktiga meningen har inte bemötts 

av några kommentarer i doktrinen. Av motiveringen till den skiljaktiga meningen fram-

går att anledningen till ställningstagandet är en annan lämplighetsbedömning. 

 

NJA 2008 s. 243  referent  

En hyresgästs misshandel av en granne har ansetts utgöra en sådan särskilt allvarlig 

störning som gett hyresvärden rätt att säga upp hyresgästen till omedelbar avflyttning 

utan att hyresgästen dessförinnan tillsagts om rättelse (12 kap. 25 § tredje stycket och 42 

§ fjärde stycket jordabalken). Hyresvärden har ansetts ha rätt att avvakta med uppsäg-

ningen till dess att brottmålsdom angående gärningen, som förnekats av hyresgästen, 

vunnit laga kraft två och ett halvt år efter gärningstillfället. 

 

                                                 
180

 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, 1 häftet, 5u, s. 313. Hager, SvJT 2012 s. 912. 
181

 Hager, SvJT 2012 s. 912. 
182

 Kleineman, Mskr Victorin, s. 294 ff., anser att det inte bör råda oenighet om att kommissionslagen ger 

uttryck för allmänna principer på varaktiga uppdragsförhållanden, att detta synsätt ska ha uttalats i doktrinen 

av bland annat Hellner, och att det baseras på NJA 1970 s. 122 (vilket rörde uppsägning av ett mäklarupp-

drag). Jfr också Munukka, NJ 1:10 s. 22, fotnot 10. 
183

 Se Björkdahl, Mskr Victorin s. 78, som menar att domstolen inte gör någon tydlig klassificeringsansats, 

något som tidigare ska ha gjorts vid domar i fall av avtalspaket där ett hyresavtal har ingått som en del i 

detta. Se också Lindwall & Persson, SvJT 2008 s. 221, diskuterar den så kallade Enhetslinjen i jämförelse 

med den så kallade separationslinjen. 
184

 Jfr exempelvis Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, 1 häftet, 5u, s. 303. 
185

 Se exempelvis Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, 1 häftet, 5u, s. 310. 



39 

 

 

Det går inte att utläsa Håstads individuella medverkan då Hovättens dom togs utan an-

märkning. Däremot framkom i Lindskogs enskilda tillägg flera intressanta resonemang, 

om vilka flera författare har kommenterat
186

. Detta faller dock utanför ramen för detta 

arbete och ska inte behandlas vidare här. 

 

NJA 2008 s. 467  referent, skiljaktig (3–2) 

I en upplåtelse av en lokal ingick även en upplåtelse av inventarier mot en i avtalet sär-

skilt angiven hyra per månad. Fråga om hyresgästen vid tvist med hyresvärden haft rätt 

att deponera hyran avseende inventarierna hos länsstyrelsen. 

 

Varken fallets utgång eller hur HD motiverat utgången verkar ha mötts med någon 

större kritik.
187

 Håstads skiljaktiga mening, vilken avser två stycken i domskälen och 

består i huruvida den tvistiga avtalsdelen, var underordnad hyresdelen(majoriteten) eller 

var väsentligen integrerat i den(minoriteten) förbigår litteratturen helt okommenterad. 
188

 

 

NJA 2009 s. 41  tillägg 

Ett konkursbo har ansetts ställa en lokal som hyrts av konkursgäldenären till 

hyresvärdens förfogande genom en förklaring att boet inte gjorde anspråk på lokalen, 

oavsett att i lokalen fanns lösöre som konkursboet avstod från, att lokalen var delvis 

uthyrd i andra hand och att det i lokalen fanns miljöfarligt avfall som konkursboet lät 

föra bort efter den dag som lokalen enligt boets meddelande ställts till hyresvärdens 

förfogande (12 kap. 31 § femte stycket jordabalken). 

 

Varken fallets utgång eller hur HD motiverat utgången verkar ha mötts med någon 

större kritik.
189

 Tvärtom har fallet omnämnts med beröm i ett par fall, för att på ett 

lämpligt sätt klargöra kring 12 kap. 31§ femte stycket jordabalken
190

och för att 

domstolen vågat ta ställning, och inte förhållit sig defensiv gentemot lagstiftaren i att 

leda rättsutvecklingen.
191

 Håstad diskuterade i ett tillägg kring 12kap. 31stycket 

jordabalken, och argumenterade för att regeln skulle vara onödig. 

 

NJA 2009 s. 747  referent  

I fastighet som tidigare utgjort makars gemensamma bostad har 

inskrivningsmyndigheten ansetts kunna bevilja inteckning utan frånskild makes 

samtycke endast om det är upp-enbart att samtycke inte erfordras. 

 

Varken utgången eller motiveringen tycks ha föranlett någon debatt i doktrinen.
192

 

 

NJA 2010 s. 583 referent  

Kyrkan i Näs på södra Gotland sägs ha uppförts år 1182. Vid samma tid skänktes en 

                                                 
186

 Se vidare om JustR Lindskogs tillägg, Munukka, SvJT 2010 s. 837, s. 840, samt Ramberg, SvJT 2010 s. 

142. 
187

 Se exempelvis Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, 1 häftet, 5u, s. 235, Mellqvist & Persson, Fordran & 

skuld, 9u, s. 66. 
188

 Det kan dock noteras att Håstad använder den modell som Björkdahl förespråkar, att inte som huvudregel 

se paketavtal som ett huvudsaksavtal där de andra avtalen inordnas. Se Björkdahl, Mskr Victorin, s. 78. 
189

 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, 1 häftet, 5u, s. 321, och Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, 2 häftet, 

5u, s. 96. 
190

 Hägge, SvJT 2011, s. 290, 295. 
191

 Åbjörnsson, Fskr Håstad, s. 780. 
192

 Se exempelvis Teleman, Bodelning, 5u, s. 305. 



40 

 

 

fastighet till prästens försörjning av socknens självägande bönder. Frågan har nu upp-

kommit vem som äger fastigheten. 

 

Fallet har nästan inte alls kommenterats i doktrinen
193

 och innehåller inte något som är 

intressant för den här framställningen. 

3.7 Ersättningsrätt 
Härunder redogörs för rättsfall hänförliga till ämnet ersättningsrätt. Det vill säga skade-

stånds- och försäkringsrätt. Vilka behandlas tillsammans på grund av sina stora likheter. 

 

NJA 1998 s. 633  skiljaktig (3–2) 

Fråga huruvida viss information utgör företagshemlighet enligt lagen (1990:409) om 

skydd för företagshemligheter. Tillika fråga om skadestånd enlig lagen. 

 

Varken fallets utgång eller hur HD motiverat utgången verkar ha mötts med kritik.
194

 

Tvärtom beskrivs fallet som klargörande, och de många referenserna i litteraturen tyder 

på att det är en uppskattad dom. Waerme uttalar dock att han gärna sett att domstolen 

även prövat andrahandsgrunden.
195

 Minoritetens skäl nämns inte i något fall, skiljaktig-

heten synes vara grundad på en annan lämplighetsavvägning än majoritetens. 

 

NJA 1999 s. 117  referent  

Fråga huruvida förmånstagarförordnande vid försäkring till namngiven sambo fortsatt 

att gälla trots att samboendet upphört före försäkringstagarens död. 

 

HD fann, efter en analogi till 11 kap. 8 § ärvdabalken att förmånstagarförordnandet 

upphör när samboförhållandet upphör. Domen har inte mötts med någon kritik i doktri-

nen.
196

 

 

NJA 2000 s. 48  referent, tillägg  

Ett ombud för en försäkringstagare har ansetts berättigat till ersättning ur rättsskydds-

försäkring, oavsett om försäkringstagaren gått i konkurs. Tillika fråga om preskription. 

 

Utgången i målet verkar inte ha föranlett någon debatt
197

. Däremot har viss diskussion 

förts kring HD:s metod att fingera tredjemansavtal för att lösa den typen av problem 

som här var för handen. 
198

Domen ligger dock, trots kritiken, väl i linje med tidigare 

praxis på området, och de författare som är kritiska mot metoden stämmer in med 

Håstads tillägg till domen
199

, där också han framför synpunkter avseende lämpligheten i 

den använda lösningen. Håstad anser att man inte bör fingera tredjemansavtal på det sätt 

som här gjorts, som skäl anför han bland annat att gäldenärer enligt 56§ kommissionsla-

                                                 
193

 Se dock Thornefors, De lege 2011, s. 365  ff., som redogör för fallet. 
194

 Se exempelvis Reinhold Fahlbeck, JT 2001–02 s. 387, Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, 1 häftet, 5u, s. 

229, Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, 8u, s. 73, samt, Sandgren, JT 1998–99 s. 666 ff. 
195

 Se Waerme, SvJT 2009 s. 1051, s. 1055. 
196

 Jfr Agell, Testamentsrätt, 3u, s. 117, Boström., Tolkning av testamente, s.119, Brattström & Singer, Rätt 

arv, 3u, s.72, samt, Grauers Ekonomisk familjerätt, 6u, s. 189. 
197

 Hellner m.fl., Avtal II 2 häftet 5u, s. 252, Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 237, och, van der 

Sluijs, JT 2009–10 s. 125. 
198

 Se Johansson, fskr Håstad, s. 283, se även, Lindskog, JT 2002–03 s. 70, Mellqvist & Persson, Fordran & 

skuld, 8u, s. 92. 
199

 Se Johansson, fskr Håstad, s. 283. 

https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=hitdoc&q=%2522H%25C3%25A5stad%2522%2BAND%2Bavgdat%253A%255B1998-09-01T00%253A00%253A00Z%253B1999-01-01T23%253A59%253A59Z%255D&sf=FS&db=ADHD&fhe=0&kontext=K&filter=%2528meta.collection%253AADHD02%2BOR%2Bmeta.collection%253AHOVR02%2BOR%2Bmeta.collection%253AMODO02%2BOR%2Bmeta.collection%253AHRD102%2BOR%2Bmeta.collection%253ATRD102%2BOR%2B%2528meta.collection%253AEPDF02%2BAND%2B%2528instans%253AMilj%25C3%25B6%25C3%25B6verdomstolen%2BOR%2Binstans%253AH%25C3%25B6gsta%2BOR%2Binstans%253AHovr%25C3%25A4tt*%2BOR%2Binstans%253ATingsr%25C3%25A4tt*%2BOR%2Binstans%253Ahd%2BOR%2Binstans%253Ahr%2529%2529%2529%2BAND%2Binstans%253A%2522H%25C3%25B6gsta%2Bdomstolen%2522&sortby=sortdat&desc=Fria+sökord+%28Håstad%29%2C+Avgörandedatum+%281998-09-01+-+1999-01-01%29&rID=1366898760012&start=1&index=13&id=NJA_1998_s_633&docType=adhd
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=hitdoc&q=%2522H%25C3%25A5stad%2522%2BAND%2Bavgdat%253A%255B1998-09-01T00%253A00%253A00Z%253B1999-01-01T23%253A59%253A59Z%255D&sf=FS&db=ADHD&fhe=0&kontext=K&filter=%2528meta.collection%253AADHD02%2BOR%2Bmeta.collection%253AHOVR02%2BOR%2Bmeta.collection%253AMODO02%2BOR%2Bmeta.collection%253AHRD102%2BOR%2Bmeta.collection%253ATRD102%2BOR%2B%2528meta.collection%253AEPDF02%2BAND%2B%2528instans%253AMilj%25C3%25B6%25C3%25B6verdomstolen%2BOR%2Binstans%253AH%25C3%25B6gsta%2BOR%2Binstans%253AHovr%25C3%25A4tt*%2BOR%2Binstans%253ATingsr%25C3%25A4tt*%2BOR%2Binstans%253Ahd%2BOR%2Binstans%253Ahr%2529%2529%2529%2BAND%2Binstans%253A%2522H%25C3%25B6gsta%2Bdomstolen%2522&sortby=sortdat&desc=Fria+sökord+%28Håstad%29%2C+Avgörandedatum+%281998-09-01+-+1999-01-01%29&rID=1366898760012&start=1&index=13&id=NJA_1998_s_633&docType=adhd
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gen(1914:45) och 4:5 handelsagenturlagen (1991:351) inte har någon direktkravsrätt ens 

när mellanmannen har handlat i huvudmannens intresse. 

 

NJA 2000 s. 285  referent  

Fråga om en whiplash-skadad person skulle anses ha haft kännedom om att en fordran 

på trafikskadeersättning kunde göras gällande under mer än tre år innan talan om sådan 

ersättning väcktes, så att rätten till ersättning blivit preskriberad. 28 § trafikskadelagen 

(1975:1410). 

 

Varken slutet eller motiveringen tycks ha föranlett kritik i doktrinen
200

. Tvärtom talar de 

många exemplen på hänvisningar i fallet på att det, som Radetzki skriver
201

, verkar 

klargörande. 

 

NJA 2000 s. 521  referent  

Psykiska besvär, ersättningsgilla som sveda och värk, har med hänsyn till 

omständigheterna presumerats uppkomma hos vuxna syskon, vilka ej sammanbodde 

med den som bragts om livet genom uppsåtligt brott. 

 

Fallet utgör ett i raden av fall där HD tagit upp rätt till ersättning pga. närståendes 

dödsfall eller allvarliga skada. Domen medför en utvidgning i förhållande till vad som 

uttalats i de tidigare fallen i två avseenden, dels hade inte tidigare syskon (som ej bott 

samman med den dödade personen) ansetts vara närstående, dels infördes i och med 

fallet en bevislättnadsregel innebärande en presumtion av skada när en närstående 

uppsåtligen bragts om livet.
202

 

 

NJA 2002 s. 213  skiljaktig (3–2) 

I ett duschrum som installerats i en bostadslägenhet i ett äldre flerbostadshus har det 

uppkommit mögel. Fråga om hyresvärdens skadeståndsansvar gentemot hyresgästen för 

personskador som denne drabbats av under den tid han bott i lägenheten. 

 

Håstad var skiljaktig, dock går hans medverkan inte att urskilja, då han var skiljaktig i 

förening med ett annat justitieråd. 

 

NJA 2003 s. 263  referent  

Fråga om hinder enligt 3 kap 7 § skadeståndslagen (1972:207) mot prövning av 

skadeståndstalan mot staten. Högsta domstolen har ansetts vara behörig att pröva 

skadeståndstalan mot staten, när på grund av käromålets utformning 

skadeståndsgrundande fel eller försummelse av regeringsråd kan komma att prövas i 

målet. 

 

Domen utgör ett beslut i ett ärende, som har handlagts flera gånger i olika instanser. Det 

som HD kommer fram till är att HD är behörig att pröva ett mål där försummelse av ett 

regeringsråd kan komma att prövas. Det har ifrågasatts huruvida Sverige genom 

handläggningen uppfyller kravet på rätt till rättvis rättegång enligt europakonventionen 

art.6
203

. Av intresse för den här framställningen är hur HD väljer att tolka 3:10 

                                                 
200

 Se exempelvis Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 1u, s. 310, Dufwa, SvJT 2001 s. 441,samt, Radetzki, JT 

2009–10 s. 108. 
201

 Radetzki, JT 2009–10 s. 108. 
202

 Schultz, JT 2008–09 s. 465. 
203

 Jfr Warnling-Nerep, JT 2004–05 s. 170. 
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skadeståndslagen. HD gör en extensiv tolkning av paragrafen utifrån ett 

ändamålsresonemang och menar att det vore olämpligt att målet prövats i allmän 

underrätt, eftersom att som talan var utformad, frågan om regeringsråds 

skadeståndsansvar kunde komma att prövas.
204

 

 

NJA 2003 s. 285  referent  

Fråga om regeringen gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid bedömning av 

talerätt i ett strandskyddsärende. 

 

HD antog betänkandet i dess helhet, varför Håstads medverkan inte är urskiljbar. 

 

NJA 2006 s. 32  tillägg  

Försäkringstagare som förlorat ett dispaschärende har inte inom ramen för detta ansetts 

kunna åläggas att ersätta försäkringsbolaget för dess kostnader hos dispaschören. 

 

HD antog betänkandet varför Håstad inte är urskiljbar i den delen. Håstad för dock, i ett 

tillägg, ett resonemang de lege ferenda, i vilket han pläderar för en ändring av 

dispaschförfarandet
205

.  

 

NJA 2006 s. 53  skiljaktig (4–1) 

Tolkning av försäkringsvillkor för olycksfallsskada. 

 

HD dömde inte ut försäkringsersättning då domstolen, efter en tolkning av ordalydelsen 

i försäkringsavtalet, ansåg kriteriet plötslig inte vara uppfyllt. Håstad var skiljaktig 

avseende hur rekvisitet plötslig i avtalet skulle tolkas. Här rör det sig om en 

lämplighetsövervägande, och inget i Håstads tillägg medför något som kan medföra en 

relevant analys avseende de frågor jag undersöker i det här arbetet.
206

 

 

NJA 2006 s. 738  skiljaktig (4–1) 

Fråga om beloppets storlek vid bestämmande av ersättning för sveda och värk som till 

följd av dödsfall åsamkats personer som stod den avlidne särskilt nära. Erhållen trafik-

skadeersättning har avräknats från skadeståndet. 

 

Fallet utgör ett i raden av fall där HD tagit upp rätt till ersättning pga. Närståendes döds-

fall eller allvarliga skada. Fallet utgör en utvidgning jämfört med vad som tidigare gällt 

i praxis
207

, då ersättning tidigare enbart utgått ersättning med den högre schablonnivån 

vid uppsåtligen vållad skada (här rörde det sig om grov oaktsamhet närliggande uppsåt-

ligt handlande). 
208

 

 

                                                 
204

 Lämpligheten i HD:s lösning diskuteras utförligt av både Warnling-Nerep, JT 2004–05 s. 170, och Klei-

neman, JT 2008–09 s. 546. Båda är inne på hur europakonventionen och skadeståndslagens bestämmelser 

inte passar ihop. Någon kritik i sak riktas dock inte mot domen eller domskälen i sig. 
205

 Gällande begreppet dispasch, se http://www.dispaschor.se/Om.aspx. 
206

 Se vidare Ingvarsson, NFT 2007 s. 137, som utförligt diskuterar minoritetens och majoritetens tolkningar. 

Se även Samuelsson, Tolkning och utfyllning, s. 236, som menar att Håstad är mer stringent i sin åtskillnad 

mellan tolkning och utfyllnad än majoriteten. 
207

 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, 8u, s. 397. 
208

 Jonny Flodin diskuterar frågan on schablonersättning utförligt i JT 2006–07, s. 663, samt, JT 2007–08 s. 

693. 

https://www5.infotorg.se.ezp.sub.su.se/rb/MainServlet?query=hitdoc&q=%2522H%25C3%25A5stad%2522%2BAND%2Bavgdat%253A%255B2006-01-01T00%253A00%253A00Z%253B2006-12-31T23%253A59%253A59Z%255D&sf=FS&db=ADHD&fhe=4&kontext=K&filter=%2528meta.collection%253AADHD02%2BOR%2Bmeta.collection%253AHOVR02%2BOR%2Bmeta.collection%253AMODO02%2BOR%2Bmeta.collection%253AHRD102%2BOR%2Bmeta.collection%253ATRD102%2BOR%2B%2528meta.collection%253AEPDF02%2BAND%2B%2528instans%253AMilj%25C3%25B6%25C3%25B6verdomstolen%2BOR%2Binstans%253AH%25C3%25B6gsta%2BOR%2Binstans%253AHovr%25C3%25A4tt*%2BOR%2Binstans%253ATingsr%25C3%25A4tt*%2BOR%2Binstans%253Ahd%2BOR%2Binstans%253Ahr%2529%2529%2529&sortby=sortdat&desc=Fria+sökord+%28Håstad%29%2C+Avgörandedatum+%282006-01-01+-+2006-12-31%29&rID=1367480257327&start=51&index=88&id=NJA_2006_s_32&docType=adhd
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https://www5.infotorg.se.ezp.sub.su.se/rb/MainServlet?query=hitdoc&q=%2522H%25C3%25A5stad%2522%2BAND%2Bavgdat%253A%255B2006-01-01T00%253A00%253A00Z%253B2006-12-31T23%253A59%253A59Z%255D&sf=FS&db=ADHD&fhe=4&kontext=K&filter=%2528meta.collection%253AADHD02%2BOR%2Bmeta.collection%253AHOVR02%2BOR%2Bmeta.collection%253AMODO02%2BOR%2Bmeta.collection%253AHRD102%2BOR%2Bmeta.collection%253ATRD102%2BOR%2B%2528meta.collection%253AEPDF02%2BAND%2B%2528instans%253AMilj%25C3%25B6%25C3%25B6verdomstolen%2BOR%2Binstans%253AH%25C3%25B6gsta%2BOR%2Binstans%253AHovr%25C3%25A4tt*%2BOR%2Binstans%253ATingsr%25C3%25A4tt*%2BOR%2Binstans%253Ahd%2BOR%2Binstans%253Ahr%2529%2529%2529&sortby=sortdat&desc=Fria+sökord+%28Håstad%29%2C+Avgörandedatum+%282006-01-01+-+2006-12-31%29&rID=1367480257327&start=51&index=87&id=NJA_2006_s_53&docType=adhd
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Håstad var skiljaktig och ville istället för att avvika från tidigare praxis införa en ny nivå 

i schablonersättningen. Denna inställning tyder på en mer försiktig hållning (än majori-

teten) avseende att ändra praxis, men en större benägenhet att skapa en ny rättsregel. 

 

NJA 2007 s. 349  referent  

Anbudsgivare, som vid en riktig tillämpning av bestämmelserna om offentlig 

upphandling skulle ha fått kontraktet, har tillerkänts skadestånd för sitt positiva 

kontraktsintresse. 

 

Domen har blivit kritiserad främst i två avseenden. Det ena är att HD ska ha läst 

dåvarande EG domstolens domar på ett slarvigt sätt (eller enbart den svenska 

översättningen) och därför ställt skadeståndsansvaret så att det utfaller strikt vid ett brott 

mot gemenskapsrätten (vilket inte är fallet enligt de engelska och franska 

översättningarna)
209

 detta, ligger inte heller i linje med tidigare svensk praxis.
210

 Det 

andra är att HD ska ha kopplat ihop principer från de tidigare fallen, vilka strider emot 

varandra.
211

 Men förutom denna kritik, vilken inte berör någon av de företeelser jag 

tittar närmare på i detta arbete, kan jag inte finna något mer intressant avseende vare sig 

i utgången i målet eller i HD:s motivering.  

 

NJA 2007 s. 709  referent  

Överlåtaren av en bostadsrätt hade skött det s.k. inre underhållet på ett sådant sätt att det 

orsakat skada på bostadsrättsföreningens fastighet utanför lägenhetens gränser. Förvär-

vare av bostadsrätten har inte ansetts ersättningsskyldiga mot bostadsrättsföreningen för 

skadan. 

 

Av vad som framkommer i litteraturen innehåller domen inte några oegentligheter.
212

 

Jag kan inte heller i domskälen finna något stöd för de tendenser jag berör i det här 

arbetet. 

 

NJA 2008 s. 668  tillägg  

En bil hade sålts genom ett avbetalningskontrakt med återtagandeförbehåll. Sedan köpa-

ren underlåtit att betala hela kontantinsatsen och den första månadsbetalningen, återtog 

säljarens rättsinnehavare bilen efter överenskommelse med köparen. Innan avräkning 

skett enligt konsumentkreditlagen stals bilen. Det har ansetts att säljaren tillägnat sig 

bilen redan vid återtagandet och att säljaren från och med den tidpunkten stått risken för 

varan. Till följd härav har säljarens rättsinnehavare ansetts som ägare av bilen vid till-

lämpning av villkoren i hans stöldförsäkring. 

 

Fallet har behandlats ovan i kapitel 8.7 (Sakrätt) 

 

NJA 2008 s. 1217 I & II  skiljaktig (3–2) 

Förutsättningar för rätt till omprövning av skadeståndslivränta enligt 5 kap. 5 § skade-

ståndslagen(1972:207). 

 

                                                 
209

 Björklund & Madell, Skadestånd vid offentlig upphandling, SvJT 2008 s. 584, s.589, och, Höök, Skade-

stånd vid offentlig upphandling, JT 2007–08, s. 452 f. 
210

 NJA 1998 s. 873 och NJA 2000 s. 712, se också, Björklund & Madell, SvJT 2008 s. 591. 
211

 Björklund & Madell, SvJT 2008 s. 584. 
212

 Hager, SvJT 2012 s. 921, Bengtsson, SvJT 2010 s.763,och Victorin m.fl., Bostadsrätt 2u s. 145. 
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Håstad var här skiljaktig, men förenade sig med Justitierådet Skarheds uttalande, varför 

urskiljbar medverkan inte kan analyseras. 

 

NJA 2009 s. 355  referent, skiljaktig (3–2) 

En ansvarsförsäkringsgivares avstående i förhållande till försäkringstagaren att åberopa 

preskription har ansetts inte gälla till förmån för den skadelidandes rättsinnehavare, när 

denne enligt försäkringsavtalet har rätt att framställa sitt anspråk direkt mot försäkrings-

givaren. Dessutom fråga huruvida en förlikning mellan försäkringstagaren och den ska-

delidandes rättsinnehavare, som ingåtts utan samtycke från försäkringsgivaren, enligt ett 

försäkringsvillkor medfört att försäkringsgivaren blivit fri från ansvar. 

 

Håstad var skiljaktig avseende preskriptionsdelen. Han uppges dock vara författare till 

den del av majoritetens domskäl som rör förlikningen, där HD fann att förlikningen 

medfört frihet från ansvar. Jag har inte funnit någon indikation på att domen bemötts 

med kritik i litteraturen.
213

 De delar där Håstad var skiljaktig, har inte berörts i doktri-

nen. Att notera är hur Håstad i sin skiljaktiga motivering hänvisar till sitt eget tillägg i 

NJA 2008 s. 733.
214

 

 

NJA 2009 s. 877  skiljaktig (3–1–1) 

Tolkning av försäkringsvillkor. 

 

Frågan rörde tolkningen av begreppet ”inbrott” i försäkringsavtalet. Gärningsmannen 

hade utan våld öppnat ytterdörren, och därefter med våld forcerat en gallergrind. HD 

fann att detta skulle anses falla inom definitionen för ”inbrott”, att försäkringsbolaget 

hade en annan uppfattning, spelade ingen roll då detta inte kommit till uttryck i avtalet. 

Avgörandet, eller skälen har inte mötts med kritik i doktrinen.
215

 

 

Håstad var skiljaktig avseende motiveringen. Han fann att något ”inbrott” i enlighet 

med avtalet inte hade förekommit eftersom att ytterdörren hade öppnats utan våld. 

Istället anförde Håstad att en tillämpning av försäkringsavtalet skulle jämkas med 36§ 

avtalslagen(1915:218).
216

 

 

NJA 2010 s. 629  referent  

Mellan en beställare och en underentreprenör har avtalats att visst vite ska utgå ifall 

omhändertagen egendom förkommer. Fråga om vitet utesluter skyldighet att ersätta 

överstigande skada och om vitesklausulen kan åberopas av underentreprenören mot 

entreprenören som ersatt beställaren för hela skadan. 

 

HD inledde med att konstatera att en vitesklausul både kan ha inskränkande och 

utökande effekt i förhållande till skadeståndsansvaret. HD redogjorde, med en lång rad 

hänvisningar till olika standardavtal, doktrin, samt till DCFR,
217

 för att läget var splittrat 

och att det inte gick att fastställa någon huvudregel för om ett vite skulle vara exklusivt 

eller inte. HD tolkade avtalet och kom fram till att det måste ha framstått för 

                                                 
213

 Jfr exempelvis Hellner m.fl., Avtal II 1 häftet, 5u, s. 250, och, Johansson, fskr Håstad, s. 283. 
214

 I tillägget argumenterar Håstad med hänvisningar till ett antal transnationella principsamlingar. 
215

 Jfr van der Slujis, JT 2010–11 s. 153. 
216

 Håstads mening berörs inte i doktrinen, men det kan här tilläggas at Håstads tillämpning av 36§ avtalsla-

gen ligger i linje med tidigare praxis, NJA 1989 s. 346. 
217

 Att, DCFR används som jämförelseobjekt är även något som uppmärksammats av Herre, SvJT 2012 s. 

933. 
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underentreprenören som att vitesbeloppet slutligt reglerade ersättningsfrågan. Detta 

medförde bedömningen att vitet fick anses exklusivt reglera den uppkomna skadan. I 

frågan om underentreprenören kunde göra gällande vitesklausulen gentemot 

huvudentreprenören mot dennes regressfordran (efter att huvudentreprenören betalat 

betydligt mer än vitesbeloppet) uttalade HD följande: Att regressrätten kan falla bort om 

en part inte efterhör om den andre har en invändning som parten kan åberopa mot 

borgenären. Att detta är en allmän princip som även gäller för enkel borgen, och som 

även återfinns i DCFR. HD fann därför att huvudentreprenören inte kunde föra 

regresstalan om mer än vitesbeloppet. 

3.8 Associationsrätt 
I kategorin redogörs för fall som har huvudsaklig anknytning till associationsrättsliga 

problem. 

 

NJA 1999 s. 426  skiljaktig (3–1–1) 

Ett bolag beviljades lån av ett finansbolag för bl.a. inköp av samtliga aktier i ett annat 

bolag. Som säkerhet för lånet fick finansbolaget företagshypotek i det bolag som skulle 

köpas. Sedan detta bolag gått i konkurs har frågor uppkommit om säkerhetens giltighet 

med hänsyn till bestämmelserna i 12 kap. 7 § aktiebolagslagen(1975:1385) om förbud 

mot ställande av säkerhet och i 12 kap. 5 § om återbäring av olovlig vinstutdelning. 

 

HD fann att ställandet av säkerhet utgjorde olovlig vinstutdelning, genom att analogt 

tillämpa 12 kap. 2 § och 5 kap.1§ aktiebolagslagen(1975:1385), eftersom att finansbola-

get hade ägarlika kopplingar till bolaget. Dock fann HD var det skäl att vara restriktiv 

med att tillerkänna rättshandlingen ogiltighet, och uppställde ett krav på uppsåt. Då fi-

nansbolaget endast borde ha insett att det utgjorde olovlig vinstutdelning förklarades 

pantsättningen inte ogiltig. Och att finansbolaget hade förmånsrätt. 

 

Håstad, som var skiljaktig, delade inte uppfattningen om att det skulle krävas uppsåt och 

förklarade pantsättningen ogiltig, och att detta skulle medföra att ingen säkerhet kunde 

göras gällande i panten. Andersson menar att det beror på att Håstad länge drivit en tes 

om att ogiltighet enligt 12 kap. 2 § även får sakrättsliga verkningar.  Andersson upp-

märksammar att Håstads skiljaktiga mening går tvärt emot NJA 1997 s. 418, där sak-

rättsliga verkningar av ogiltighet enligt 12 kap. 2 § aktiebolagslagen underkändes. Ett 

fall som han enligt Andersson kritiserade när det kom. Andersson ifrågasätter starkt att 

Håstad helt bortser från ett knappt två år gammalt prejudikat i sin domsskrivning.
218

 

 

NJA 2000 s. 41  skiljaktig (4–1) 

Fråga om personval vid förordnande av god man enligt 14 kap. 32§ tredje stycket aktie-

bolagslagen(1975:1385). 

 

Håstad var skiljaktig, men i och med att han enbart gillade betänkandet kan hans 

medverkan inte urskiljas. 

 

NJA 2000 s. 404  skiljaktig (3–2) 

Styrelsen i ett aktiebolag beslutade att flytta över all verksamhet i bolaget till ett annat 

bolag, som ägdes av majoritetsaktieägaren, varefter all verksamhet i det förstnämnda 

                                                 
218

 Andersson, JT 1999–00 s. 402. 
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bolaget skulle upphöra. Sedan en minoritetsaktieägare i bolaget väckt skadeståndstalan 

mot styrelseledamöterna uppkommer fråga om skadeståndsskyldighet och beräkning av 

skada. 

 

Håstad var skiljaktig i förening med JustR Svensson, det går inte att urskilja Håstads 

medverkan. 

 

NJA 2002 s. 446  referent  

Aktieägarminoritet är legitimerad att föra talan enligt 15 kap 9. § aktiebolagslagen 

(1975:1385) redan genom innehavet av minst en tiondel av aktierna. 

 

Domen tycks inte ha mötts med någon kritik i doktrinen.
219

 

 

NJA 2003 s. 71  referent  

Arvsskattemål. Fråga om ställningen på kapitalkontona skall beaktas vid värdering av 

handelsbolagsmans andel. 

 

HD bedömde hur underlaget för beskattning av del i Handelsbolag skulle beräknas. HD 

anger att värdet ska beräknas enligt redovisningen. Då taxeringsvärdet av en fastighet 

kraftigt understeg införskaffningsvärdet, innebar det en ”fiktiv förlust”, varför skatt inte 

kunde utgå. Jag har inte funnit att domen renderat någon intressant kritik. 

 

NJA 2007 s. 131  tillägg  

Fråga om en anställd skall anses haft ett sådant betydande inflytande över ett företags 

verksamhet som avses i 12 § sjätte stycket förmånsrättslagen (1970:979). 

 

Varken utgången i målet eller domskälen, har medfört någon kritik i doktrinen.
220

 

 

Håstad diskuterade i ett enskilt tillägg betydelsen av EG-bestämmelser vid 

tillämpningen av lönegarantilagen. Håstad påtalade att en trolig felöversättning kunde 

orsaka problem. Den frågan som Håstad berör hade inte kommit upp i fallet. Han 

anförde de lege ferenda att lagstiftaren borde justera lagtexten. 

 

NJA 2009 s. 646  referent, skiljaktig (3–1–1) 

En stiftelse under bildande har ansetts inte kunna föra talan om utfående av stiftelseka-

pitalet. Sådan talan skulle däremot ha kunnat föras i eget namn för stiftelsens räkning av 

styrelsen eller förvaltaren för stiftelsen eller av en av stiftaren utpekad företrädare för 

stiftelsen. 

 

Varken utgången i målet eller skälen har bemötts av kritik i doktrinen.
221

Håstads skilj-

aktiga mening, som grundade sig i en avvikande tolkning av när rättssubjektivitet inträ-

der och diskussion kring rättskraft, berörs såvitt jag kan finna inte i Doktrinen.  

                                                 
219

 Se exempelvis Svernlöv, JT 2002–03, s. 911, Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 222, och, 

Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, 2u, s. 400. 
220

 Jfr exempelvis Agell & Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, s. 136, och, Sigeman, Arbetsrät-

ten: en översikt, 5u, s.18. 
221

 Jfr Edlund, fskr Gregow, s. 70. 
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3.9 Entreprenadrätt 
 

NJA 2002 s. 630 referent  

Enligt besiktningsprotokoll var en entreprenad behäftad med vissa fel. Fråga om entre-

prenören kunnat få felansvaret överprövat av domstol genom en talan om betalning av 

entreprenadsumman (ej fastställelsetalan), väckt först sedan nära två år förflutit från 

besiktningen. Dessutom fråga om entreprenörens ansvar för konstruktionens lämplighet. 

 

HD fann att talan kunde prövas genom talan om att utfå entreprenadsumman och att 

talan inte fick anses vara väckt för sent. Gällande frågan om fel anförde HD att eftersom 

den produkt som installerats på förslag av entreprenören hade samma egenskaper, 

avseende det som åberopats som fel (ljudnivå), som den produkt som beställaren 

föreslagit kunde det inte anses föreligga ett fel.  

 

HD påpekade också att även fast entreprenören har ett funktionsansvar enligt avtalet, är 

denne inte skyldig att ingående granska lämpligheten hos de ritningar som beställa en 

erhåller. HD framhöll särskilt skillnaden, mellan utförandeentreprenader och 

totalentreprenader, där entreprenören i den senare typen har ett funktionsansvar. 
222

 

Fallet har inte föranlett någon intressant kritik i doktrinen.
223

 

 

NJA 2007 s. 758  referent  

Beställare vid en generalentreprenad, på vilken AB 92 varit tillämpliga, har ansetts inte 

kunna få ersättning från en underentreprenör på utomobligatorisk grund, när 

beställarens egendom skadats genom underentreprenörens vårdslöshet. 

 

HD fann, genom ett långt resonemang att det bland annat skulle förta poängen med 

ansvarsbegränsningar i det första ledet om beställaren kunde rikta en direkttalan mot 

underentreprenören. Utgången verkar inte ha vålat någon uppståndelse.
224

 

Ansvarsbegränsning har även gett effekt på utomobligatoriskt ansvar, något som blir ett 

undantag från huvudregeln,
225

 och att det begränsar räckvidden av det tidigare 

avgörandet NJA 1986 s. 712.
226

 

 

Intressant är även att nämna HD:s hänvisning till kommissionslagen i domskälen, något 

som också uppmärksammats av Munukka.
227

  

 

NJA 2009 s. 388  referent  

Vid en entreprenad, som benämnts generalentreprenad och där standardformuläret AB 

72 använts, har entreprenören åtagit sig viss projektering, och i entreprenadkontraktet 

har angetts att entreprenören har fullt ansvar för fel och brist som har samband med 

projektets funktion. Entreprenören har ansetts vara ansvarig för funktionen enligt såväl 

de särskilda villkoren i entreprenadkontraktet som bestämmelsen om uppgiftslämnarens 

ansvar i kap. 1 § 9 AB 72. 

 

                                                 
222

 Jfr NJA 2009 s. 388  
223

 Jfr exempelvis Rolf Höök, Entreprenadjuridik, 5u, s. 83, Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s.221. 
224

 Jfr exempelvis Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, 1 häftet, 5u, s. 150, och, Johansson, Fskr Håstad, s. 

287f. 
225

 Något också, Hellner & Radetzki: Skadeståndsrätt 8u, s.97 noterar 
226

 Jfr Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, 8u, s.250. 
227

 Munukka, NJ 1:10 s. 22. 
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Vare sig utgången eller HD:s motivering verkar ha föranlett någon kritik, fallet har 

uttryckts vara klargörande angående entreprenörers ansvar. 
228

 

3.10 Övrigt 
I kategorin övrigt berörs fall som inte låter sig inordnas under någon av de andra kate-

gorierna. 

 

NJA 2001 s. 511  referent  

Vinnande häst i en travtävling har diskvalificerats på grund av dopning. Fråga huruvida 

ägarens talan om utbetalning av prissumman kan prövas materiellt av domstol och, i så 

fall, under vilka förutsättningar den kan bifallas. 

 

HD avgjorde fallet, inte genom att själva göra någon materiell prövning, istället agerade 

HD snarare som en kontrollinstans för att beslutet gått rätt till. Fallet har inte mötts av 

någon kritik i doktrinen.
229

 

 

NJA 2002 s. 572  referent  

Anställd har i fråga om rätt till lönegaranti vid konkurs inte ägt tillgodoräkna sig an-

ställningstid hos sin förre arbetsgivare där han innehade företagsledande ställning. 

 

Ett bolag hade tagit över ett annat bolags verksamhet. Frågan var om den person som 

varit ägare, och företagsledare skulle kunna tillgodogöra sig tiden i det förra bolaget för 

lönegaranti. HD fann att trots ett uttalande i propositionen, om att all tid från en tidigare 

anställning ska räknas in även om den inte annars skulle ha omfattats av lönegaranti,
230

 

skulle inte lönegaranti för arbete i företagsledande ställning utgå. Detta, anförde HD, då 

det var i enlighet med lagens huvudregel, och att förarbetsuttalandet som däremot talade 

inte var så utvecklat och därför inte kunde anses rubba huvudregeln. I doktrinen har det 

påpekats att HD dömer mot förarbetsuttalandet, 
231

 förutom detta har jag inte funnit att 

någon kritik riktats mot domen. 

 

NJA 2003 s. 3  referent 

Fråga om skiljeavtals verkan i konkurs. (Jfr 1913s.191) 

 

Frågan var om konkursboet var bundet av ett skiljeavtal som bolaget ingått före 

konkursen. Domen dels fått kritik för att vara svårtolkad.
232

 Dels för att den innehåller 

felaktiga uttalanden kring skiljetvister, och ett HD enligt Heuman avgjort målet enligt 

premissen ett dessa antaganden inte kunde uteslutas.
233

 Det uttalande som Heuman 

ifrågasätter är att det inte kan uteslutas att en borgenär har samma interventionsrätt i ett 

skiljeförfarande som i en tvist som avgörs i allmän domstol. HD hade i NJA 1913 

s.191slagit fast att ett konkursbo är bundet av ett skiljeavtal. I och med den här domens 

införande av ett undantag, menar Heuman, blir rättsläget oklart, han misstänker att 

                                                 
228

Hellner, m.fl., Avtal II 1 häftet, 5u, s. 138,Linander, Entreprenör ansvarig för olämplig konstruktion, JT 

2009–10, s. 104 Linander uttalar också att lösningen överensstämmer med vad som tillämpats i branschen. 
229

 Jfr exempelvis Müllern, Fskr Lennander, s. 259, Müllern, Fskr Håstad, s. 627, Ramberg & Ramberg, 

Allmän avtalsrätt, 8u, s.201, Lind, Common law marriage, s. 780. 
230

 Prop1981/82:71 s117 
231

 Danhard, Konkursarbetsrätt, 4u, s. 121. Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s.64, och  s.47. 
232

 Se Heuman, JT 2008–09 s. 374, s. 376, som menar att skälen lämnar frågor obesvarade.  
233

 Se Heuman, JT 2008–09 s. 374, s. 376 
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domen är en början på en ändring av rättsläget. Heuman beskriver domen som 

prejudikatnedbrytande.
234

 

 

NJA 2006 s. 206  referent  

Sambo som efter separation bott kvar i en med andra parten samägd bostadsrättslägen-

het i enlighet med domstols förordnande, har ålagts att betala andra parten ersättning för 

nyttjandet. 

 

Fallet anges som ett av få där, domstolen hänvisar till obehörig vinst.
235

 I övrigt har 

fallet inte väckt någon reaktion i doktrinen.
236

 

 

NJA 2008 s. 1192  referent 

Ett läkemedelsföretag har hos Läkemedelsförmånsnämnden (numera Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket) i samband med ansökan om subventionering begärt att ett 

pris bestäms för ett generiskt läkemedel, som omfattades av ett patent. Åtgärden har inte 

ansetts innebära att företaget bjudit ut läkemedlet i 3 § patentlagens(1967:837) mening. 

 

HD meddelade dom i enlighet med betänkandet, varför Håstads medverkan inte kan 

urskiljas. 

 

NJA 2010 s. 559 skiljaktig (3–2) 

Om inte annat klargjorts av upphovsrättsinnehavaren får det, vid ett avtal om upplåtelse 

av rätt att använda ett verk på förpackningen till en vara avsedd för vidareförsäljning till 

konsumenter, i regel anses vara underförstått att upplåtelsen även omfattar en rätt för 

producenten av varan och för försäljare i senare led att utnyttja förpackningen för 

marknadsföring på vedertaget sätt. 

 

Varken utgången i målet eller skälen har bemötts av kritik i doktrinen.
237

 Håstad var inte 

ensamt skiljaktig, varför hans medverkan inte kan särskiljas. 

4. Resultatredovisning 
 

Håstad har medverkat som domare i HD vid 397 i NJA refererade domar. De flesta av 

dessa (307) faller antingen utanför ämnesavgränsningen eller innehåller inte några indi-

viduellt urskiljbara ställningstaganden. Av de 90 fall
238

 där sådan urskiljbar medverkan 

kunnat konstateras biträdde Håstad majoritetsmeningen som referent i 61, var skiljaktig 

i 25 och gjorde tillägg i 22. 

 

Fallen med urskiljbar medverkan är fördelade över år respektive ämnesområde enligt 

vad som följer av tabell 1 och 2. Något som tydligt framträder är att vissa ämnesområ-

den är överrepresenterade. Det rör sig om områdena fastighetsrätt, 15 fall, fordringsrätt, 

19 fall, ersättningsrätt, 18 fall, samt sakrätt, 9 fall. Inom de ämnesområden som Håstad 

ofta är referent, och alltså har särskild kunskap, är han också mer aktiv i form av tillägg.  

                                                 
234

 Jfr Heuman, Fskr Bolding, s. 201 ff. 
235

 Se Hellner, m.fl., Speciell avtalsrätt II, 1 häftet, 5u, s. 29. 
236

 Jfr Bengtsson, m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, 7u, s. 151.  
237

 Jfr Koktvedgaard & Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 505. 
238

 Med fall avses här alltså referat, som ibland kan bestå av avgöranden av flera tvistemål som inte hand-

lagts gemensamt. Se t.ex. NJA 2000 s. 747 I & II samt NJA 2008 s. 1217 I & II. 
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Bland de 61 fall där Håstad är referent i majoritetsställning är det 19 som jag på ett eller 

annat sätt har identifierat som kontroversiella. Dessa fall fördelas inte jämnt, utan vissa 

områden sticker ut, något som sammanhänger med de olika tendenser som jag behand-

lar nedan. Bland dessa kan nämnas avtalsrätten, fastighetsrätten och sakrätten. Inom 

andra områden har Håstads uppfattningar inte bemötts med någon särskild kritik. Här 

kan nämnas associationsrätten, där han dock ofta varit skiljaktig, köprätten och insol-

vensrätten. 

 

Håstad har varit skiljaktig i 25 fall som faller inom ämnesavgränsningen. I fem av dessa 

är han inte urskiljbar då han antingen inte är angiven som individuell författare av me-

ningen
239

 eller har gillat föredragandens betänkande.
240

 Bland de 21 återstående fallen är 

det sex stycken som jag bedömer innehålla något kontroversiellt. Fyra av dem är fall där 

Håstads mening skiljer sig endast lite från majoritetens domskäl.
241

 Två av de 26 fallen 

innehåller uppfattningar som avviker mera klart från majoritetsuppfattningen. Ett med 

en föreslagen utgång tvärt emot tidigare praxis,
242

 ett med en ifrågasatt tolkning av pris-

avdragsreglerna i köplagen.
243

 

 

Bland de 22 tilläggen syns att Håstad i tolv fall gör uttalanden som kan betraktas som 

kontroversiella. Bland de kontroversiella fallen finns de där Håstad antingen gör analo-

gier eller komparationer till okonventionella rättskällor,
245

 kritiserar lagstiftning eller 

riktar de lege ferenda-uttalanden direkt till lagstiftaren,
247

 eller uttalar sig om jämkning 

av lag med stöd av 36 § avtalslagen. I övriga sex fall diskuterar Håstad det aktuella fal-

let, utvecklar närliggande rättsfrågor som inte kommit upp eller utvecklar sådana som 

endast berörts flyktigt.  

  

                                                 
239

 NJA 2000 s. 404, NJA 2006 s. 420, NJA 2002 s. 213 och NJA 2008 s. 1217. 
240

 NJA 2000 s. 41. 
241

 NJA 1999 s. 793, samt i viss mån NJA 2000 s. 78 och 2006 s. 753. Jfr Bengtsson, JT 2012–13 s. 743, 

som är kritisk till användandet av skiljaktiga meningar i fall där han menar att det borde ha gått att nå en 

kompromiss. 
242

 NJA 1999 s. 426. 
243

 NJA 1998 s. 792. 
245

 Exempelvis Utländska lagar, Transnationella priciper samt handelsagentur och kommissionslagarna utan-

för deras konkreta tillämpningsområden. 
247

 Jfr Millqvist, JT 2008–09 s.115. 
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5. Diskussion  
 

Mot bakgrund av genomgången i kapitel 3 analyseras här företeelser som kan vara av 

värde att beakta. Det bör inledningsvis noteras att det i de allra flesta fall som jag stude-

rat inte finns något som väckt kritik i doktrinen. I flera av dessa beröms hur HD eller 

Håstad tydliggjort och förklarat viktiga delar av rättsområdet. Detta måste alltså tas i 

beaktande för slutsatser kring vad Håstad gjort och inte gjort som domare i HD.  

5.1 Argumentationssätt och metod 
 

Håstads skrivsätt utmärks av utförliga motiveringar och stringent argumentation. Även i 

om han mötts av kritik får Håstad flera gånger beröm för sin goda argumentation och 

stringenta skrivsätt.
 248

  Håstad tenderar att vilja betrakta rättsfrågorna i ett större sam-

manhang än som isolerade problem. Hans skäl är ofta väl utvecklade. Hans bakgrund 

som rättvetenskapsman präglar domskrivningsstilen. Hans vota är ofta teoretiskt under-

byggda, och har noterats ha en pedagogisk röd tråd där läsaren oftast kan följa argumen-

tationen led för led. Av stilen anser jag mig också kunna utläsa en ambition att ta upp-

draget på stort allvar. Man får intrycket att han strävar efter att bedriva rättsbildande 

verksamhet. Ofta ägnar Håstad utförliga resonemang åt frågor som mer eller mindre har 

betydelse för utgången i målet, och redogör för ej aktuella men möjliga utfall.  

 

Hur Håstad skriver skiljer sig beroende på typen av votum. Det går inte att helt generali-

sera och beroende på förutsättningarna i målen varierar hans skrivsätt. Det går dock att 

se vissa tendenser.  

 

Håstad beskriver sig själv som självständig och okonventionell.
249

 Man skulle, med led-

ning av hans egen uppfattning, kunna tro att Håstad att han genom att avvika från de 

gängse argumentationsmönstren inte skulle få med sig övriga ledamöter och därför 

skulle vara överrepresenterad i statistiken över skiljaktiga meningar. Man skulle dessu-

tom kunna tro att det bland hans skiljaktiga meningar skulle vara mera av kontroversi-

ella förslag då han inte fått med sig majoriteten. Så är emellertid inte fallet. Även om 

han i högre grad varit skiljaktig i förhållande till övriga ledamöter i HD,
250

 går denna 

tendens inte igen avseende okonventionella uttalanden. När det gäller skiljaktigheter ger 

han istället mer sällan än vid andra vota uttryck för okonventionella åsikter. De allra 

flesta fallen kommer han endast till en annan slutsats än majoriteten vid en bedömning 

av vad som är skäligt eller lämpligt. Det förekommer fall där han särskriver sig med 

endast en liten skillnad i förhållande till majoriteten avseende motiveringen.
251

 

 

Istället är det i tilläggen han sticker ut, här kan man se flera exempel på kontroversiella 

uttalanden. Dessutom är han den ledamot som haft klart flest tillägg av alla ledamöter i 

HD under tiden han varit aktiv.
252

 Något som sticker ut är hur rättskällor, som inte kan 

                                                 
248

 Se exempelvis Henning, Fskr Håstad s. 251 och  Munck, Fskr Håstad, s. 597 f. 
249

 Affärsvärden 16 april 2010. 
250

 Victor, Fskr Håstad, s. 738. Noteras bör att Håstad inte ensam sticker ut i dissensstatistiken utan andelen 

skiljaktiga motiveringar varierar stort mellan ledamöterna. Dessutom var Håstads andel skiljaktigheter över 

tiden minskande. 
251

 NJA 1999 s. 793, NJA 2000 s. 78, NJA 2008 s. 467, NJA 2009 s. 355 och NJA 2009 s. 500 är exempel på 

sådana fall. 
252

 Victor, Fskr Håstad, s. 742. 
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anses vara helt självklara används vid argumentationen kring olika principer. Dessutom 

sker det ofta utan att redogöra för vad det är med dessa lösningar som gör dem lämpliga 

att inspireras av. Ofta används rättskällorna med motiveringen att de skulle ge uttryck 

för allmänna principer.
253

  

 

Man kan fråga sig varför just de valda källorna används. Särskilt när det gäller referen-

ser till källmaterial som inte utgör svensk rätt torde det vara av stor vikt att motivera 

varför de skulle läggas till grund för besluten. Dessa hänvisningar kommer dock sällan 

ensamma, utan framträder som en del i en större argumentation. Det är därför ofta svårt 

att se hur stor inverkan källorna i fråga haft på ställningstagandet.
254

  Trots att han är 

duktig på att utveckla sina resonemang och argumentation i övrigt och tydligt redogöra 

för sina tankegångar, lämnar han läsaren i ett vakuum när det gäller valet av främmande 

rättskällor och hur stor vikt han lagt vid dem. Ofta lämnas läsaren endast ett ”jfr” som 

vägledning.
255

 

 

I fråga om fall där Håstad är referent är dessa också mer avskalade än tilläggen, och i de 

fall som majoritetsmeningen innehåller något som är av kontroversiell karaktär utveck-

las detta ofta utförligt just i ett tillägg. Bland de faktorer som ändå kommer till uttryck 

bland referentfallen visar han en benägenhet att vilja skapa eller ändra normer. Av för-

delningen av när han är skiljaktig respektive i majoritet när det gäller ändringar och ny-

skapande syns dock att Håstad betydligt fler gånger får HD med sig än fall då han inte 

får det.  

 

Som jag redogjort för är okonventionell rättskälleanvändning mindre vanlig i Håstads 

texter författade som referent och som skiljaktig, vilka oftare är utformade som vanliga 

domskäl. En tänkbar förklaring till detta – i den mån omröstningsförfarandet verkligen 

medger detta – skulle kunna vara att okonventionell rättskälleanvänding i skiljaktiga 

meningar undviks så att inte rättskällevalet verkar vara vad som har ogillats av majorite-

ten och på så sätt får ett negativt prejudikatvärde.
256

 Avsaknaden av kontroversiella vota 

i majoritetsdomskäl som referent tror jag kan ha en förklaring i vad jag anfört ovan om 

argumentationsmönster. Det är svårt att få med en majoritet vid användande av nya ar-

gumentationssätt. I så fall är det lättare att istället introducera dessa genom tillägg. Trots 

att tilläggen saknar prejudicerande verkan hänvisar HD till dem på ett liknande sätt som 

hänvisningar till majoritetsdomskäl.
257

 

  

                                                 
253

 Se NJA 2006 s. 638.  
254

 Att inte vara tydlig med avvägningen mellan källor verkar vara en tendens hos HD i allmänhet. Det finns 

en större öppenhet i redovisningen av källor än tidigare, men det är svårt att utläsa vilket värde som tillmätts 

dessa. Istället tar HD ofta den klart mycket enklare vägen att anföra att ”det vid en samlad bedömning får 

anses att …” eller att ”det får anses lämpligt att …”.  
255

 Ett tydligt exempel på detta återfinns i NJA 2006 s. 638. 
256

 Exempelvis hänvisade Håstad som skiljaktig inte någonsin till lagar som bärare av allmänna principer, 

och endast en – första – gång till transnationella principer, NJA 2000 s. 747. 
257

 Se t.ex. majoritetsmeningarna i NJA 2008 s. 774, NJA 2009 s. 355, NJA 2009 s. 570, NJA 2010 s. 227, 

NJA 2010 s. 330, NJA 2011 s. 67, vilka alla hänvisar till tillägg skrivna av Håstad. 
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5.2 Kommissionslagens allmänna tillämplighet 
 

Något som sticker ut i Håstads rättstillämpning är hänvisningarna till kommissionsla-

gen.
286

  I avgöraden där Håstad är med förekommer hänvisningar till kommissionslagen i 

15 fall.
287

  Inte i något av fallen tillämpas lagen direkt, utan hänvisningarna till lagen läm-

nas antingen som uttryck för en allmän princip eller som inspiration när ett område funnits 

oreglerat. I 13 av dessa fall är hans medverkan av sådan art att den faller under avgräns-

ningen för materialet till det här arbetet.   

 

Håstads benägenhet att hänvisa till kommissionslagen kan jämföras med HD i övrigt. Un-

der Håstads tid som justitieråd (1998–2010) hänvisade HD till kommissionslagen enbart i 

fem fall utöver de fall som Håstad medverkade i. I ett av dessa var han ändå delaktig i 

form av ett rättsutlåtande, men HD valde att inte tillämpa kommissionslagen analogt 

såsom Håstad hade föreslagit i utlåtandet.
289

 Två av fallen rörde direkt tillämpning av 

kommissionslagen.
291

 Av de två återstående fallen uttalades i det ena i domskälen att en 

bestämmelse i kommissionslagen inte gav uttryck för en allmän princip.
292

 I det andra fal-

let, som alltså är det enda fallet där kommissionslagen nämns som tillämplig utanför sitt 

uttalade tillämpningsområde utan Håstad i rätten, uttalade JustR Lindskog att principerna 

för kommissionsköp även gäller i familjesammanhang.
293

 

 

Det är alltså så att en övervägande del av hänvisningarna till kommissionslagen – under 

den aktuella tidsperioden – sker med inblandning av Håstad. Klart är att han menar att 

kommissionslagen lämpar sig väl för att göra analogislut och att dess bestämmelser i flera 

fall ger uttryck för allmänna rättsprinciper.
294

 Jag ska inte här gå in i detalj på kommiss-

ionslagens tillämpningsområde utan nöjer mig med att konstatera att inte hela juristkollek-

tivet delar Håstads bedömningar om vad som är allmänna rättsprinciper,
295

 eller i vilken 

mån kommissionslagen är analogt tillämplig.
296

  

 

Oaktat om en företeelse är att betrakta som allmän princip eller inte, så tyder Håstads be-

nägenhet att hänvisa till kommissionslagen på att det åtminstone beaktandet av lagen utgör 

en egenskap som skiljer Håstads metod från andra domares. Om det nu är uttryck för all-

männa principer är det märkligt att de alltid verkar ha kommit till uttryck i kommissions-

lagen. Det kan väl tänkas vara så i något enstaka fall att en princip i lagstiftningen kommit 

till uttryck enbart i kommissionslagen men omfattningen av sådana uttryck är enligt 

Håstad många. Typiskt sett borde en allmän princip framträda i flera fall och i olika kon-

                                                 
286

 I detta avsnitt anmärks inte särskilt om beaktandet av kommissionslagen avsett lagen (1914:45) om 

kommission eller kommissionslagen (2009:865). I de flesta av fallen har HD hänvisat till lagen från 1914, 

men vilken av lagarna som beaktats är inte av betydelse här. 
287

 NJA1999 s. 793, NJA 2000 s. 48, NJA 2000 s. 78, NJA 2001 s. 292, NJA 2005 s. 871, NJA 2006 s. 638, 

NJA 2007 s. 163, NJA 2007 s. 758, NJA 2007 s. 599, NJA 2007 s. 1018, NJA 2009 s. 79, NJA 2009 s. 672, 

NJA 2010 s. 58 samt NJA 2006 s. 420 och NJA 2008 s. 1053 där Håstad medverkade utan att vara referent, 

skiljaktig eller göra tillägg. 
289

 NJA 2001 s. 872. 
291

 NJA 2000 s. 685 och NJA 2009 s. 889. 
292

 NJA 2003 s 613 
293

 NJA 2008 s. 826 
294

 Håstad, JT 2012–13 s. 975, uttrycker att många verkar tro att kommissionslagen inte har de tillämp-

ningsmöjligheterna.  
295

 Se exempelvis Henning, Fskr Håstad, s. 247, Herre, JT 2006–07, s. 687 
296

 Millqvist, Fskr Lennander, s. 221. 
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texter. Det borde i allmänhet inte räcka med att peka en bestämmelse i en lag och sedan 

hävda att det ger allmän tillämplighet.  

 

Håstad är genomgående snål med att redogöra för varför principerna som kommer till ut-

tryck är allmänt tillämpliga utanför kommissionsavtal. I de flesta av fallen anförs bara ett 

påstående att det är på ett visst sätt, med tillfogandet av en hänvisning – ”se” eller ”jfr” – 

till någon av bestämmelserna i någon av kommissionslagarna. Det här är en allmän egen-

het i Håstads rättskälleanvändning. Det viktiga är regelns lämplighet, inte rättskällans di-

rekta tillämplighet.  

 

Men oaktat lämpligheten vid dessa åberopanden av kommissionslagen, finns ju genom 

dessa stöd i praxis för kommissionslagens allmängiltiga tillämplighet. Intressant nog finns 

veterligen inte något fall som innehåller hänvisningar till kommissionsregler utanför 

kommissionsförhållanden efter det att Håstad pensionerats. Huruvida detta beror på att 

HD utan Håstad inte längre är av uppfattningen att lagen har den allmänna tillämpligheten 

eller om det helt enkelt inte kommit upp ett fall där en sådan tillämpning blivit aktuell går 

inte att avgöra utan en djupare genomgång av NJA-referat från 2010 och framåt. Det är 

svårt att frigöra sig från intrycket att Håstads utredningsuppdrag om kommissionslagen 

fått Håstad att värdera lagens betydelse högre än andra jurister.
297

  

5.3 Beaktandet av främmande material 
 

Håstad uppvisar vid flera tillfällen kreativitet i sin rättskälletillämpning. Doktrinen har 

ofta uppfattat att hänvisningarna till vissa källor har varit oväntade, varav inte minst den 

nyss redovisade benägenheten att hänvisa till kommissionslagen utgör ett framträdande 

drag. Bland de oväntade hänvisningarna intar också olika transnationella principsam-

lingar en särställning.  

 

Att HD, efter att ha konstaterat att den aktuella frågan inte har någon lösning i den 

svenska rätten, söker ledning genom komparativa utblickar är inte någon ny företeelse. 

Som exempel kan nämnas NJA 1995 s. 356 där HD hänvisade till tyska BGB och 

franska code civil. Det nya är att de komparativa utblickarna i högre grad kommit att 

ske i form av jämförelser med transnationella principinstrument. I NJA 2000 s. 747, och 

efter det flera gånger,
311

 hänvisade HD till ett sådant instrument, vilket utgör en ny typ 

av rättskälla. Dessa principsamlingar används, som nämnts ovan, i svenska domstolar på 

liknande sätt som komparativa hänvisningar till utländsk rätt, alltså när annat underlag 

saknas och som inspiration för nya lösningar.
312

 

 

Regelsamlingarnas status som rättskälla har ansetts problematisk bland annat på grund 

av att de tillkommit utan inverkan av demokratiska processer.
313

 I doktrinen står det 

klart att olika författare har olika syn på vad hänvisningarna till dessa skrifter innebär. 
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 SOU 1984:85, Handelsagentur och kommission, SOU 1988:63, Kommission och dylikt, och SOU 

2005:120, Fondkommission – och en ny kommissionslag. 
311

 NJA 2000 s. 747, NJA 2001 s. 292, NJA 2006 s. 638, NJA 2008 s. 733, NJA 2009 s. 79, NJA 2009 s. 

672, NJA 2010 s. 467, NJA 2010 s. 629, och efter Håstads pensionering, NJA 2011 s. 600, NJA 2012 s. 452, 

NJA 2012 s. 597, samt HD:s dom 2013-06-26, mål T 162-11. 
312

 Ramberg, SvJT 2010 s. 98. 
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 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 10, samt Schultz, JFT 2009 s. 762 



55 

 

 

Det sträcker sig från helt okritiska återgivanden,
314

 till mycket stränga påpekanden om 

demokratiskt underskott och olämplighet som rättskälla.
315

  Trots detta har som sagt 

hänvisningar till olika principsamlingar skett flera gånger i HD. Första gången en hän-

visning till en transnationell principsamling dök upp i HD var som sagt i NJA 2000 s. 

747, i ett tillägg för egen del av Håstad. Därefter har det skett ett antal gånger, samtliga 

med Håstad antingen som referent, då det skett i själva domskälen,
316

 eller då Håstad 

har fört in den typen av hänvisningar genom tillägg. Sedan Håstads pensionering har 

hänvisningar förekommit med JustR Herre och JustR Eklund som referenter. Jag har i 

kapitel 3 redogjort för de fall där hänvisningarna till DCFR och andra principsamlingar 

sker öppet.
317

 Det är mycket möjligt att det förekommer fall där härkomsten inte ut-

tryckligen redovisas. NJA 2009 s. 79 kan vara ett exempel. Håstad utvecklade i sitt en-

skilda tillägg ett resonemang de lege ferenda av det sakrättsliga skyddet vid olika for-

mer av finansieringsavtal för vidareförsäljning, så att finansiären ska kunna få sakrätts-

ligt skydd fram till dess att förfogande sker vid vidareförsäljningen. Den av HD valda 

lösningen, som endast rörde leasingavtal, och den av Håstad föreslagna lösningen för 

vidareförsäljning i allmänhet påminner mycket om den som återfinns i DCFR IX. – 

1:103, 2:201 och 3:101. Om det rör sig om en slump eller inte är svårt att säga men klart 

är att likheterna finns där. 

 

HD:s användning av rättskällorna sker inte direkt, snarare rör det sig om komparativa ut-

blickar, för att antingen finna stöd för att en vald princip är lämplig, eller för att finna in-

spiration i hur de olika källorna löst det aktuella problemet.
318

 Något som däremot inte 

framkommer är varför dessa principer legat till grund för bedömningen. Utan hänvisning 

till varför den beaktade rättskällan används anser inte jag motiveringen vara fullständig. 

En rättskäla som är etablerad får legitimitet, genom ett slags cirkelverkan. Rättskällan kan 

beaktas därför att den tidigare beaktats. När en ny rättskälla, som saknar legitimitet i sådan 

tidigare användning ska beaktas, torde det istället vara av vikt att domstolen motiverar 

anledningen till att vikt ska fästas vid denna källa och inte något annat. Om man sökte helt 

förutsättningslöst skulle det förmodligen gå att finna argument både för och emot de flesta 

frågor, därför är det nödvändigt att förklara varför just denna källa framför andra ska till-

lämpas. 

 

Det känns inte som ett alltför långtgående antagande att anledningen till att det faktum 

att just Håstad är den som för in den här typen av källor, har någonting att göra med 

hans delaktighet i framtagandet av DCFR. Hänvisningarna börjar 2000, strax före det att 

arbetet med DCFR påbörjats.
319

  

 

Vad säger då tillämpandet av dessa regelsamlingar om Håstads roll som domare i HD? 

Företeelsen är helt klart ett exempel på hur Håstad med en kreativitet i domsskrivning-

arna konkret påverkat rättstillämpningen. För att koppla företeelsen till mitt resonemang 

i kapitel 2.5 och 5.1 är det här enligt min mening ett exempel på hur en enskild domare 

kan påverka argumentationsmönstren och metoden i domstolen. Den nya källan eller 
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316
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argumentet plockas först in, vid sidan av andra mer konventionella argument i tillägg till 

domskälen under en tid. Först 2009, efter att flera gånger refererats i tillägg, dyker hän-

visningar av det här slaget upp även i majoritetens domskäl. Det har alltså accepterats 

som en del av det ”tillåtna” argumentationsmönstret. Efter detta står rättskällan så att 

säga på egna ben och även andra justitieråd har efter Håstads pensionering hänvisat till 

transnationella principsamlingar i avgöranden där Håstad inte deltagit.
320

 

5.4 Lojalitet eller självständig rättsbildning? 

 

Att Håstad tagit HD:s uppgift som ledare för rättsutvecklingen på allvar är något som 

syns i flera fall. Både genom faktiska ändringar och genom förslag till ändringar. Det 

går att ifrågasätta om inte Håstad i sin iver att forma förmögenhetsrätten efter sina öns-

kemål inte ibland kliver utanför uppgift som Högsta domstolen i allmänhet anses ha. 

Håstad kritiserar i ett tillägg för egen del i NJA 2003 s. 128 ett förslag till ny lagstift-

ning. I NJA 2008 s. 668 uttalar Håstad i sitt tillägg för egen del åsikter om hur försäk-

ringsgivarkollektivet bör utforma sina standardvillkor. Det förefaller flera gånger som 

att Håstad använder sin möjlighet att i HD, och då särskilt genom tillägg, framföra sin 

åsikt rörande olika typer av rättspolitiska frågor som kanske annars skulle lämpat sig väl 

att utveckla i en artikel i någon tidskrift,
321

 vilket jag berör ovan.
322

 

 

I vissa fall finns det anledning att misstänka att Håstads idé om hur en fråga bäst ska 

lösas eller hur ett rättsområde bäst ska struktureras, påverkar hans dömande i vissa fall. 

Det spänner från fall där Håstad dömer i enlighet med den gällande lösningen, men i 

tillägg tydligt anger sin åsikt på hur han anser en bättre lösning skulle åstadkommas.
323

 

Det finns fall där han tillämpar sin lösning och får med sig majoriteten.
324

 Det finns fall 

där hans lösning inte får gehör men han ändå försöker tillämpa sin linje i strid med 

praxis.
325

 I de ovan refererade fallen är det flera saker som pekar på att Håstad ”driver 

en linje” och dessutom inte helt prestigelöst, något som kan betraktas som ett problem, 

både därför att en domare förväntas se på ett nytt fall utan förutfattade meningar och 

därför att det kan leda till låsningar i beslutsfattandet.
326

 Annat som tyder på brist på 

prestigelöshet, är hur Håstad ibland valt att skriva sig skiljaktig trots att hans motivering 

skiljer sig ytterst lite från majoritetens,
327

 Bengtsson problematiserar att den typen av 

skiljaktiga meningar riskerar att förta prejudikatvärdet i fallet genom att det försvårar 

tolkningen av vad som varit frågan för HD:s ställningstagande. Håstad får i flera fall i 

doktrinen kritik för att, istället för att skapa klarhet, röra till ett område som antagits 
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vara klarlagt.
328

 Den prejudikatbildande verksamheten är en avvägning mellan förutse-

barhet och strävan att utveckla rätten genom att finna lösningar som går i takt med sam-

hällsutvecklingen. Dessa två uppgifter är inte alltid förenliga med varandra och före-

komsten av kritik för att införa ändringar som krånglar till rättsläget indikerar att Håstad 

i sin verksamhet som domare i HD prioriterat den senare. 

 

I ett antal fall, dock inte genomgående, förekommer det att Håstad eller HD med Håstad 

som referent hänvisar till eller tar i beaktande skälighets-, lämplighets- och rättvisebase-

rade argument
329

 och låter dessa hänsyn slå ut ett tidigare avgjort systematiskt ställ-

ningstagande.
330

 Särskilt i NJA 2010 s. 467 framgår detta extra tydligt. Inställningen att 

det inte fanns utrymme att beakta gäldenärens olycka vid överlåtelse av löpande skulde-

brev var utbredd. Ekelöf skrev att ”gäldenärer, som försummat att begära kvitto, får 

offras på kreditlivets altare”.
331

 Enligt 15 § lagen (1936:81) om skuldebrev är det inte 

ens tillräckligt för gäldenären att visa att skulden har betalats, gäldenären får helt enkelt 

betala igen om förvärvaren av ett löpande skuldebrev var i god tro om betalningen. I det 

aktuella fallet har HD utformat tillämpningen av godtrosbegreppet vid överlåtelse av 

löpande skuldebrev på ett sådant sätt att det är omöjligt att bevisa god tro utan att ha 

tagit kontakt med gäldenären för att efterhöra om denne har några invändningar. Detta 

medför att HD, med Håstad som referent, inte bara leder gäldenärerna ner från det av 

Ekelöf föreställda altaret utan helt sonika river altaret. Även om HD, som Munukka 

påpekar,
332

 också anför kreditgivarkollektivets handlande som skäl för ändringen så för 

HD också in ett resonemang om att gäldenären annars riskerar att bli betalningsskyldig 

flera gånger. Trots att det är svårt att belägga hur stor inverkan de olika argumenten haft 

för utgången kan man konstatera att resonemanget till skydd för gäldenären åtminstone 

finns med. Detta med att HD tar hänsyn till skäligheten på individnivå är inte någon 

utveckling som Håstad ensam stått för, men det väcker ändå en del intressanta tankar 

som rör Håstads domarverksamhet. Domar med sådana tendenser har kritiserats för att 

vara för kasuistiska, och i onödan försvåra rättstillämpningen, genom att föra in fler och 

fler undantag till tidigare vedertagna principer.
333

 

 

I tillägg till samma dom diskuterade Håstad huruvida jämkning av lag skulle kunna 

komma i fråga. Han tog upp att det skulle vara problematiskt att med 36 § avtalslagen 

jämka annan lag, bland annat därför att det i förarbetena till paragrafen framgår att dis-

positiv lag ska läggas till grund för vad som ska anses såsom skäligt. Samtidigt frågade 

sig Håstad i tilläggets allra sista mening om inte HD i det aktuella fallet hade gjort just 

en sådan jämkning. Det är anmärkningsvärt att Håstad ens tar upp 36 § avtalslagen för 

att jämka lagstiftning, om så skulle ske innebär det att HD gett sig själv kompetens att 

åsidosätta lagstiftning, utanför det uttalade mandatet enligt lagprövningsrätten, 11 kap. 

14 § regeringsformen. Håstad påpekade som sagt att det är problematiskt med en sådan 

tillämpning. Dock har hans uttalande ändå fått genomslag då HD refererar till hans till-

lägg i NJA 2011 s. 67, med kommentaren att användning av 36 § avtalslagen för att 

jämka dispositiv lag ”inte kan anses utesluten”. Sett i ljuset av den frågeställning rubri-

ken till detta avsnitt har ”Lojalitet eller självständig rättsbildning” ställer jag mig frågan 
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om det går att komma längre ifrån passiv lojalitet med lagstiftaren än att jämka icke 

obsolet lagstiftning. Munukka menar att åsidosättande av lagtext troligen förekommer 

men att det inte tidigare kommit till så pass klart uttryck.
334

 Det är just hur det uttryckts 

som ger en inblick i attityden från Håstad i den här frågan. Jag skulle vilja koppla det 

här exemplet till Peczeniks åsikt,
335

 nämligen att kreativitet från domarnas sida alltid har 

behövts och att domstolarna, trots att de i någon mening alltid skapat ny rätt, tidigare 

har klätt det i begrepp såsom tolkning.
336

 Håstads resonemang i tillägget till NJA 2010 

s. 467 är ett exempel som visar hur HD numera är betydligt öppnare när det gäller den 

rättsskapande verksamheten, även om det enligt mig är att gå betydligt längre att åsido-

sätta än att föregå lagstiftarens arbete.  

 

Frågan är dock om den här ”ärligheten” är något dåligt. Många skulle förmodligen, av 

demokratiska skäl, föredra att domstolen höll sig till att lojalt tillämpa den lagstiftning 

som finns och inte åsidosätta den med skälighetsresonemang. Om det är som Munnuka 

säger, att åsidosättande av lagbestämmelser i praktiken förekommer är det dock enligt 

min mening lämpligare att domstolen är ärlig med vad den gör istället för att svepa in 

det i olika skenargument, eftersom den av domstolen utförda åtgärden då åtminstone 

kan utsättas för relevant kritik.  

 

Sammanfattningsvis får man en bild av att Håstad som justitieråd haft klara uppfatt-

ningar om vad han ansett vara lämpliga lösningar, och sedan sen med stor integritet hål-

lit fast vid dessa. Fokus verkar ha legat på rättens struktur och utformning snarare än 

upprätthållandet stabilitet och förutsebarhet i rättstillämpningen.
337

 Håstads argumentat-

ion förs ofta bortom den gällande rätten, med de lege ferenda-resonemang tillsammans 

med utgångar som utgör klara ändringar av praxis. Detta får anses placera Håstad mer 

på den kreativa delen av spektrat kreativitet kontra lojalitet. 
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6. Sammanfattning och avslutande synpunkter 
 

Domstolarnas rättstillämpningsmetod har inte bestämts av lagstiftaren och deras auto-

nomi innebär att metoden utformas av domstolarna själva. HD:s praxis är av kvasi-

bindande karaktär, men detsamma kan inte sägas om argumentationsmönster, däribland 

källanvändning och källhänvisning. Detta leder in på frågor om domstolens – och i för-

längning domarens – reella makt. Genom autonomin ges domstolarna och domarna ett 

på pappret tämligen fritt spelrum. I praktiken är detta utrymme dock starkt begränsad av 

den juridiska metoden och de interna argumentationsmönstren, vilket ger en sorts trög-

het i förändringen. 

 

Håstad sticker ut som domare. När det gäller skiljaktiga meningar och tillägg är han mer 

representerad än genomsnittsdomaren. Dessutom kritiseras hans metodavvägningar i 

doktrinen. Det går att se att Håstad använt kreativa metodgrepp för att söka nya lösning-

ar på rättsliga problem. Han har, trots att hans uttalanden kritiserats i doktrinen fått ett 

stort genomslag i rättstillämpningen. Även några av hans mer kontroversiella tillämp-

ningar har i vissa fall fortsatt att användas även utan Håstad i rätten. Denna utveckling 

av nya argumentationsstrukturer är en del i Högsta domstolens friare i förhållande till 

lagstiftaren än vad som varit fallet tidigare. 

 

Som domare syns att Håstad inte räds att kritisera vad han menar är olämpliga lösning-

ar. Han är inte särskilt konservativ när det gäller att söka nya vägar för att motivera lös-

ningarna. Samtidigt har han principfast hävdat sin ståndpunkt, och motiverar utförligt 

varje ställningstagande och infallsvinkel. Det syns också att Håstad är klart mer ”aktiv-

istisk” på vissa områden än andra, och i vissa frågor än andra. Kanhända är det så att 

dessa egenskaper vid en närmare granskning skulle framträda i större eller mindre grad 

hos alla domare. Var och en har sina preferenser, sina trygghetszoner och sina expert-

områden. Jag vill påstå att de egenskaper som framkommit grundar sig på Håstads syn 

på rättskälleanvändning och en inte alltför rigid syn på rättskällesystematiken. En annan 

sak som jag tycker mig skönja är att lämplighet och funktion snarare än begreppsbunden 

systematik är viktiga ledljus i Håstads dömande. Det verkar viktigare med ett koherent 

system än med en koherent metod. Han räds inte för att bryta med gamla normer, eller 

att skapa nya för att nå lösningar som enligt honom ger en lämplig utformning av rätten 

eller till och med i det enskilda fallet. 

 

 Hur det bestående avtrycket som Håstad lämnat i rättstillämpningen återstår att se. Det 

är ännu för tidigt att skönja vad som händer med de förändringar som Håstad genom-

fört. Och om hans fritänkande domarstil är något som smittat av sig till andra Domare i 

HD eller om domstolen framöver kommer att uppfattas som försiktigare. Framtiden lär 

utvisa om domarens roll i rättsbildningen kommer att fortsätta utökas eller om vi kom-

mer se tendenser till att den utvecklingen avstannar. 
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