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Sammanfattning 
 

I flygplansindustrin är det vanligt förekommande att flygbolag finansierar sin 

egendom genom olika finansieringsformer. Finansieringen som sådan är 

väldigt omfattande och i syfte att tillgodose finansiärernas krav vid 

finansieringen ställer flygbolaget säkerhetsrätter i den anskaffade egendomen. 

Att flygplansegendomen finansieras genom olika finansieringsformer skapar en 

osäkerhet för finansiärerna om vad som händer med egendomen för det fall 

flygbolaget är insolvent och försätts i konkurs. Vanligt förekommande är att 

flygbolaget anskaffar ett flygplan genom ett kreditköp där flygplanet pantsätts 

genom inteckning till kreditgivaren som säkerhet för lånet och 

flygplanstillbehör, exempelvis flygplansmotorn, som ska monteras på 

flygplanet hyrs från en leasegivare där det uppställs ett ägarförbehåll som 

säkerhet för leasingen. Flygbolaget är då dels en gäldenär som pantsatt 

egendom som innehas med äganderätt till tredjeman, dels en leasetagare med 

skyldighet att återlämna leasingobjektet till leasegivaren vid 

leasingförhållandets slut eller vid flygbolagets konkurs. Även om 

finansieringens innebörd är obligationsrättsligt reglerad mellan parterna vid 

finansieringstillfället är det osäkert huruvida säkerhetsrätterna som uppkommer 

i samband med finansieringen kommer att erkännas rättslig verkan i en 

eventuell konkurs på grund av sakrättsliga regler.  

 

Det är först när flygbolaget är på obestånd då säkerhetsrätten, dvs. panträtten, i 

flygplanet ska realiseras som den verkliga innebörden av rättigheter i 

tillbehören gör sig till känna. Panträttens omfattning är i svensk rätt tämligen 

oklar och spelar en avgörande roll för huruvida rättigheter i 

flygplanstillbehören, särskilt äganderätten i flygplansmotorer, kommer att stå 

sig i konkursen. I sakrättsligt sammanhang handlar flygplanstillbehör om 

egendom som sammanfogas med flygplanet i och med monteringen. En princip 

om accession har vuxit fram i praxis som kan medföra att rättigheten i ett löst 

objekt går förlorad vid sammanfogandet med en huvudsak. En fråga blir därför 

om finansiärer av flygplanstillbehör får en separationsrätt på grund av sin 

äganderätt som vanligtvis förbehållits i leasingavtalen eller om 

separationsrätten gått förlorad på grund av principen om accession. Principen 
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har till viss del kodifierats i § 14 inskrivningslagen. Stadgandet i § 14 

inskrivningslagen om vad panträtten i ett flygplan omfattar anger särskilt att 

tillbehör till flygplanet omfattas av panträtten i flygplanet om det är monterat 

på eller tillfälligt avskilt från flygplanet. 

 

Innebörden av uttrycken anbringat och tillfälligt avskilt har i vidare mån inte 

definierats i inskrivningslagen och stadgandet är otydligt. Detta leder till 

problem för finansiärer av flygplanstillbehör eftersom det skapar en stor 

osäkerhet huruvida säkerhetsrätter i motorer och andra tillbehör 

överhuvudtaget kommer att tillerkännas verkan när tillbehöret har monterats på 

flygplanet. Detta är högst olyckligt då regleringen inte uppfyller de behov som 

finns i flygbranschen eftersom egendomen vanligen finansieras genom leasing 

och kreditköp med olika finansiärer. Det är vanligt att olika former av Motor 

pooling förekommer där flygplansmotorer som inte ägs av flygbolaget 

tillfälligt monteras på flygplanen i flygplansflottan under reparationstider av 

ordinariemotorer. Det är oklart huruvida svensk rätt möjliggör separata 

säkerhetsrätter i flygplanstillbehör som även tillfälligt monteras på flygplanet i 

och med § 14 inskrivningslagen samt huruvida den svenska principen om 

accession blir tillämplig direkt vid monteringen.   

 

I syfte att effektivisera finansieringen av flygplansegendom och annan rörlig 

egendom skapades Kapstadskonventionen år 2001. Konventionen har särskilt 

uppmärksammat problemet vad gäller säkerhetsrätter i flygplansmotorer som 

flygplanstillbehör. Genom konventionen skapas en möjlighet att särskilt 

registrera rättigheter i flygplansmotorer som får verkan internationellt där 

nationell reglering får stå tillbaka för konventionens regler. Principen om 

accession och panträtten i flygplan vid flygbolagskonkurser skulle inte vara 

gällande om Sverige tillträder Kapstadskonventionen. I vilken mån 

Kapstadskonventionens regler i övrigt kommer att påverka 

tillbehörsproblematiken är svår att avgöra då Sverige skulle ges en möjlighet 

att exkludera vissa av konventionens regler. Oavsett om Sveirge tillträder 

konventionen är det dock viktigt att svensk lag uppdateras eftersom behovet av 

förutsebarhet finns i branschen. 
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Definitioner 
 
Avbetalningsköplagen  Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan 

näringsidkare m.fl 
 .  
Chicagokonventionen  Convention on International Civil Aviation, 7 

December 1944 eller 1955 
 
BRL   Bankrörelselag 1987:617 
 
Dir.  Direktiv 
 
Ds  Departementssamling 
 
FHL    Lag (2008:990) om företagshypotek 
 
Flygplan    Benämns luftfartyg i svensk rätt 
 
Flygplansegendom   Flygplan och flygplanstillbehör 
 
Flygplansinvestering Investering vid anskaffande av flygplansegendom 
 
Flygplanstillbehör  Motorer, radioutrustning, instrument, vingar och 

annan egendom som monteras på flygplanet 
 
FRL   Förmånsrättslag (1970:979) 
 
Genèvekonventionen   Convention on the International Recognition of 

Rights in Aircraft, 19 June 1948 
 
HB  Handelsbalk (1736:0123 2) 
 
HD  Högsta Domstolen 
 
IATA  International Air Transport Association 
  
ICAO    International Civil Aviation Organization 
 
InskrL/Inskrivningslagen Lag (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg 
 
JB  Jordabalk (1970:994) 
 
Kapstadskonventionen   Convention on International Interests in Mobile 

Equipment, 16 November 2001 
 
KL    Konkurslag (1987:672) 
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KonvL  Lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde 
till 1948 års konvention rörande internationellt 
erkännande av rätt till luftfartyg 

 
LuftfL   Lag (2010:500) om luftfartyg 
 
Luftfartsprotokollet Protokoll 1 (Protocol to the Convention on 

International Interests in Mobile Equipment on 
Matters Specific to Aircraft Equipment, 16 
November 2001 

 
Lufträtten Rättslig regleringen av flygplan 
 
Lösöreköplagen  Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören som 

köparen låter i säljarens vård kvarbliva 
 
NJA  Nytt Juridiskt Arkiv 
 
Prop.   Proposition 
 
SAS  Scandinavian Airlines 
 
SOU   Statens offentliga utredningar 
 
SvJT  Svensk Juristtidning 
 
UNIDROIT  The International Institute for the Unificiation of 

Private Law 
 
UB Utsökningsbalk (1981:774) 
 
USD  United States Dollar 
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund 

 
Flygplansindustrin har under de senaste åren varit insolvenstyngd. Marknadens 

karaktär kännetecknas av att vara internationell med hög konkurrens, snabbt 

förändrade marknadsförhållanden, där egendomen har höga kapital- och 

driftskostnader. Flygplansfinansieringen präglas av internationella förhållanden 

där olika regler gäller i olika länder, vilket skapar en osäkerhet för finansiärer 

kring den rättsliga regleringen av säkerhetsrätterna som uppkommer som ett 

led i finansieringen. Osäkerheten leder till stora affärsrisker vilket leder till 

höga finansieringskostnader vid egendomsfinansieringen och uteblivna 

transaktioner, vilket påverkar ekonomin internationellt.  

 

I Sverige är lufträtten ett komplext rättsområde som utöver allmänna 

civilrättsliga regler utgörs av specialförfattningar på området. Detta leder till att 

vissa, för finansiärer, oförutsebara resultat avseende finansieringen kan uppstå 

vid händelse av att flygbolaget går konkurs. Finansieringen regleras 

obligationsrättsligt mellan parterna, men där svensk sakrätt spelar en 

avgörande roll vid ett eventuellt insolvensförfarande vilket kan sätta 

avtalsklausuler ur spel.  

 

I syfte att ge en internationell harmonisering av regler och förbättra 

förutsebarheten för finansiärer skapades Kapstaskonventionen år 2001. Det är 

nu under diskussion huruvida Sverige bör tillträda konventionen och 

implementera regleringen för att tillgodose de behov som föreligger i 

flygbranschen. 

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna examensuppsats är att redogöra för vad en säkerhetsrätt, 

särskilt en panträtt, i ett flygplan innebär för finansiärer av flygplanstillbehör 

när säkerhetsrätten realiseras vid konkurs. Särskilt ska 

flygplanstillbehörsproblematiken som uppstår vid svenska flygbolags 
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egendomsfinansiering behandlas med utgångspunkt i finansieringsformerna 

kreditköp och leasing. Dessutom är syftet att redogöra för säkerhetsrätterna 

som uppkommer genom de två nämnda finansieringsformerna och deras 

sakrättsliga skydd i ett flygbolags konkurs.  

 

Mina frågeställningar är följande: Omfattar panträtten i flygplan även 

flygplanstillbehör som finansierats av annan finansiär och är belastade med 

säkerhetsrätter? Hur tolkas § 14 inskrivningslagen? Skulle ett svenskt tillträdde 

till Kapstadskonventionen och Luftfartsprotokollet innebära en förbättring av 

dagens tillbehörsproblem? 

 

1.3 Avgränsning 

 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i svensk gällande rätt och berör de centrala 

aspekterna avseende flygplansinvesteringar i formerna kreditköp och leasing 

samt de sakrättsliga- och insolvensrättsliga regler som behandlar 

säkerhetsrätter som uppkommer genom dessa två finansieringsformer. 

Alternativa finansieringsformer utelämnas helt på grund av syftet med 

uppsatsen samt av utrymmesskäl. 

 

Det förutsätts att läsaren är väl insatt i vissa allmänna begrepp såsom borgenär, 

gäldenär etc. Även om finansieringen i många fall är av internationell karaktär 

då parterna i finansieringen är från olika länder och avtalsfrihet råder, förutsätts 

i denna uppsats att svensk rätt tillämpas vid flygbolagets konkurs. 

Konkursrättsliga regler och principer kommer att belysas i samband med 

analysen av huruvida säkerhetsrätter i flygplansegendom tillerkänns sakrättsligt 

skydd. Konkursförfarandet kommer i övrigt inte att behandlas.  

 

Då syftet med denna uppsats är att redogöra för vad en säkerhetsrätt i ett 

flygplan innebär för finansiärer av tillbehören behandlas därför inte situationen 

att en finansiär äger både flygplanet och flygplanstillbehören eftersom detta 

inte skulle leda till problemen som analyseras i denna uppsats.  
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Problemen som uppstår i svensk rätt sker vid tillämpning av § 14 

inskrivningslagen. En djupare analys av § 14 inskrivningslagen kommer att 

ske, men i övrigt hänvisas till egenstudier av inskrivningslagen och annan 

lufträttslagstiftning för det fall en djupare inblick i inteckningsförfarandet, eller 

i övrigt lufträtten, önskas.  

 

Vad gäller Kapstadskonventionen och Luftfartsprotokollet berörs endast delar 

som är att hänföra till säkerhetsrätters uppkomst och skydd med avgränsning 

till egendomen flygplan och flygplansmotorer. Övriga kategorier av lös 

egendom och andra protokoll kommer ej att behandlas i denna uppsats. 

Konventionen reglerar även säkerhetsrätter i egendom som ännu inte 

anskaffats. Detta kommer dock inte att behandlas i denna uppsats av 

utrymmesskäl.  

 

1.4 Metod och material 

 
Vid författandet av denna uppsats har den rättsvetenskapliga metoden använts. 

Analysen av vad som är gällande rätt har skett med utgångspunkt i 

rättskälleläran. Vid tolkning och tillämpning av gällande rätt har rättskällor så 

som lagtext, konventionstext, doktrin, rättspraxis och förarbeten studerats.1 

Därutöver har en komparativ metod företagits vid analysen avseende dansk 

rättspraxis och den danska rättens motsvarighet till § 14 inskrivningslagen. En 

komparativ metod har vidare använts vid analysen om huruvida 

Kapstadskonventionens internationella reglering avseende säkerhetsrätter i 

flygplan och flygplansmotorer skulle leda till någon förändring på 

rättsområdet.  Vad särskilt gäller min tolkning av § 14 inskrivningslagen har en 

intersubjektiv bedömning av paragrafen har skett. 2 Vad gäller delen som rör 

klausuler som regleras i leasingavtalen samt Motor pooling har intervjuer med 

yrkesverksamma praktiker med expertkunskap inom lufträtt skett för att 

inhämta information.  

 

                                                
1 Sandgren s. 36 ff 
2 Sandgren s. 19 
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Materialet som har använts vid författandet av denna uppsats har till största 

delen bestått av lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Vad gäller material 

som hänför sig specifikt till lufträtten kan sägas att det är tämligen litet urval 

varför materialet som har använts till största del består av förarbeten till 

lufträttslagstiftning, lagtext och doktrin. Detta gäller även materialet avseende 

Kapstadskonventionens regler, varför enbart den officiella 

konventionstextkommentaren använts i kombination med konventionstexten 

och dess protokoll.  

 

1.5  Disposition 

 
Som en första del i denna uppsats kommer finansieringsformerna vid 

flygplansinvesteringar att behandlas, hur finansieringen obligationsrättsligt 

behandlas av parterna i finansieringen och vilka säkerhetsrätter som 

uppkommer till följd av vald finansieringsform.  

 

Därefter kommer de i uppsatsen behandlade rättigheternas sakrättsliga skydd 

att redogöras. Dessutom behandlas rättigheternas betydelse vid flygbolagets 

konkurs med utgångspunkt i sakrättsliga och insolvensrättsliga aspekter.  

 

Som ett huvudavsnitt kommer omfattningen av panträtt i flygplan att särskilt 

analyseras. Avsnittet berör flygplanstillbehörsproblematiken som uppstår till 

följd av stadgandet i § 14 inskrivningslagen och en tolkning av paragrafen sker. 

Dessutom görs en kortare redogörelse för ett danskt rättsfall som kan ge 

vägledning för tolkningen av paragrafen.  

 

Därefter kommer en kortare redogörelse ske av Kapstadskonventionen och 

Luftfartsprotokollets reglering av säkerhetsrätter i flygplan och 

flygplansmotorer. Särskilt analyseras huruvida ett svenskt tillträde till 

Kapstadskonventionen och Luftfartsprotokollet är en möjlig lösning på 

tillbehörsproblematiken som uppstår av panträtten i flygplan enligt svensk rätt i 

dag. 

 

I ett avslutande avsnitt kommer jag att redogöra min slutsats. 
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2. Flygplansinvesteringar 
 

Vid flygbolags anskaffning av egendom i den civila luftfarten är 

finansieringsalternativen tämligen begränsade. Den främsta faktorn till 

begränsningen är att anskaffningskostnaden för flygplansegendom är avsevärt 

hög3, vilket medför att investeringarna blir kapitalintensiva. Andra faktorer 

som begränsar flygbolagens möjliga finansieringsalternativ är den snabba 

tekniska utvecklingen avseende flygplansegendomen som utbjuds på 

marknaden, möjlighet för flygbolagen till snabb expansion och förnyelse av 

flygplansflottor, flexibiliteten att snabbt kunna sänka driftskostnader och 

totalkostnader vid förändrade marknadsförhållanden samt den höga 

insolvensrisken.4 Flygbolagen vill i möjligaste mån undvika inlåsningseffekter 

som uppstår till följd av att flygbolagen väljer en finansieringsform som 

medför att rörelsekapitalet inte kan fungera som likvida medel i svåra tider 

eller användas till behövliga alternativa investeringar. För att undvika 

inlåsningseffekterna, uppnå flexibilitet och samtidigt differentiera riskerna som 

uppstår vid finansieringen, använder flygbolagen olika finansieringsformer vid 

flygplansinvesteringar och anskaffandet av flygplansegendomen.5 

 

Finansieringen av flygplansegendom är inte bara kapitalkrävande utan sker 

även internationellt med parter i olika jurisdiktioner där egendomen som 

anskaffas förflyttar sig över landsgränser. Som ett led i finansieringen blir 

flygplansegendomen därför ofta belastad med olika säkerhetsrätter till förmån 

för finansiären. Säkerhetsrätten medför att finansiären får en rättighet i 

egendomen som säkerställer att flygbolaget infriar förpliktelsen som uppstår 

vid finansieringen. 6  Möjligheten för flygbolaget att ställa säkerhet i 

flygplansegendomen för att trygga finansieringen är dock begränsad vid 

respektive finansieringsform och är även beroende på egendomstypen som 

anskaffas.  

                                                
3 Exempelvis har Boeing redovisat priser, s.k. ”list prices”, för flygplan i olika modeller på ett 
försäljningspris mellan 80-280 miljoner USD år 2013 
http://www.boeing.com/boeing/commercial/prices/ 
4 Prop. 2003/04:27, s. 40 
5 SOU 1997:122, s. 101 
6 Wood, s. 46, Gorton Second Hand Sale, s. 297 f  
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Flygplansegendomen som anskaffas är av olika slag. Utöver flygplanskroppen 

anskaffar flygbolaget olika tillbehör såsom motorer, instrument, vingar, 

radioutrustning m.m., som monteras på flygplanskroppen för att till slut bilda 

ett fullständigt operativt flygplan. Flygbolagen har svårt att finansiera 

anskaffningen av fullständigt operativa flygplan genom enbart 

självfinansierade köp på grund av de höga anskaffningskostnaderna för 

egendomen. Det är därför vanligt att externa finansieringslösningar, såsom 

leasing och kreditköp, används som finansieringsformer. 7  
 

2.1 Finansiering genom lånat kapital – kreditköp 

 
Vid kreditköp lånar flygbolaget, i egenskap av kredittagare, kapital från en 

kreditgivare, exempelvis banker, finansbolag m.m., vid köpet av 

flygplansegendomen. Kreditgivaren får vid kreditgivningen en fordringsrätt 

mot flygbolaget för den beviljade krediten och flygbolaget får en skuld till 

kreditgivaren för det lånade kapitalet. Fordringsförhållandet regleras i ett 

kreditavtal mellan flygbolaget och kreditgivaren där olika förutsättningar för 

kreditgivningen regleras, särskilt betalning av skulden. Vilka händelser som 

konstituerar avtalsbrott särskilt från kredittagarens sida är en av de viktigaste 

klausulerna i kreditavtalet.8 Flygbolaget amorterar av, betalar ränta och avgifter 

för lånet under kreditgivningstiden till kreditgivaren. Ränta för lånet betraktas 

som en ekonomisk kompensation för kreditgivarens förlorade alternativa 

investeringsmöjligheter som finansieringen medför.  

 

Risken för kreditgivaren vid lånefinansieringen är att inte få tillbaka det 

utlånade kapitalet, inklusive den ekonomiska kompensation som räntor och 

avgifter medför, om kredittagaren hamnar på obestånd och inte kan betala 

tillbaka lånet i enlighet med kreditavtalet. I gengäld för beviljad kredit kräver 

därför kreditgivaren säkerhet i egendom som ägs av flygbolaget för att på så 

sätt minska kreditrisken. Säkerhetsrätten uppkommer vid 

kreditgivningstidpunkten och medför att kreditgivaren får en trygghet att få 

                                                
7 Prop. 2003/04:27, s. 41 f 
8 Gorton Second Hand Sale, s. 302 f, Ramberg, s. 165 f 
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tillbaka större delen av det utlånade kapitalet genom att inneha en rättighet i 

egendomen vid flygbolagets avtalsbrott eller konkurs. 9 

 

En typ av kreditköp är avbetalningsköp som innebär köp på avbetalning, dvs. 

kredit med viss del av köpeskillingen. Flygbolaget köper då egendom direkt 

från en leverantör, vilken överlämnar egendomen till flygbolaget i samband 

med köpet. Flygbolaget erlägger i sin tur betalningen för egendomen i poster 

till säljaren enligt köpeavtalet, med kravet att en första betalning sker vid 

överlåtelsetillfället.10 I köpeavtalet har säljaren förbehållit sig rätten att ta 

tillbaka egendomen om köparen begår avtalsbrott. Vad som konstituerar 

avtalsbrott är särskilt reglerat i köpeavtalet där de viktigaste situationerna är att 

kredittagaren inte erlägger betalning i föreskriven ordning eller hamnar på 

obestånd.11 Förbehållet kallas ägarförbehåll och uppkommer obligationsrättsligt 

vid tidpunkten för köpet.12  
 

Fördelen med kreditköp är att flygbolaget får tillgång till egendomen efter 

köpet trots att betalningen för egendomen inte sker omedelbart. På så sätt 

undviker flygbolaget inlåsningseffekter och har tillgång till sitt rörelsekapital, 

vilket istället kan använda som likvida medel eller till alternativa investeringar. 

Finansiering med lånat kapital påverkar dock flygbolagets kreditvärdighet, 

vilket kan försvåra möjligheten att erhålla finansiering i svåra tider eller för att 

utveckla verksamheten. Det är vanligt förekommande att en finansiär gör en 

kreditprövning av flygbolaget innan finansieringen, vilket medför att flygbolag 

med dålig kreditvärdighet inte kommer att erhålla lånefinansiering.13  
 

Vad gäller banker i egenskap av kreditgivare är dessa underkastade vissa krav 

vid kreditgivningen. Förutom kravet att pröva kreditvärdigheten av en 

kredittagare får beviljad kredit endast ges till en kreditkredittagare som på goda 

grunder förväntas fullgöra låneförbindelsen. Dessutom måste betryggande 

                                                
9 Lennander, s. 15 
10 1§ st 2 p.1 Avbetalningsköplagen, Håstad Köprätt, s. 292 
11 Håstad Köprätt, s. 263, Wood, s. 293 
12 1§ st 2 p.2 Avbetalningsköplagen 
13 Ramberg, s. 169 



 

 14 

säkerhet i egendom ställas för lånet. 14  
Eftersom banker företar en 

kreditprövning och uppställer krav på en kredittagare innan en lånefinansiering 

erbjuds begränsas flygbolagets möjlighet till lånefinansiering i tuffa tider när 

alternativa investeringar behöver ske för att anpassa flygplansflottan efter 

marknadssvängningar. Flygbolaget har därför ett stort intresse av att 

upprätthålla en god kreditvärdighet, vilket vanligtvis sker genom att 

flygbolaget finansierar sin flygplansegendom med olika finansieringsformer 

där vissa inte påverkar kreditvärdigheten. 15 

 

2.1.1 Säkerhetsrätter vid lånefinansiering av flygplansegendom och 
den obligationsrättsliga kopplingen till kreditavtalet 

 

Möjligheten för flygbolagen att ställa säkerhet i egendom för 

lånefinansieringen av flygplansegendom är begränsad av olika anledningar. 

Den huvudsakliga anledningen till begränsningen är att lånen avser mycket 

kapital och flygbolagen i egenskap av kredittagare inte är ägare till annan 

egendom som kan trygga lånefinansieringen än den som införskaffas i och med 

kreditköpet. Det är nämligen ovanligt att flygbolagen äger annan egendom som 

inte är belastad med en säkerhetsrätt som ett led i ett finansieringsupplägg. 

Eftersom flygbolagen inte har möjlighet till självfinansierade köp i större 

utsträckning, är flygplansflottorna till största del finansierade externt där 

finansiärer har säkerhetsrätter i egendomen som flygbolagen besitter. 

Exempelvis kan nämnas att viss egendom införskaffas genom kreditköp medan 

annan egendom införskaffas med nyttjanderätt genom leasing.16 

 

En annan anledning till begränsningen är att flygbolagen vill använda 

flygplansegendomen som anskaffas genom kreditköpet även efter köpet, vilket 

är själva syftet med anskaffningen och finansieringen. Detta resulterar således i 

att möjligheten att välja vilken typ av säkerhet som ska ställas för ett lån vid 

egendomsanskaffandet är strängt begränsad till hypotekarisk panträtt i 

egendomen. Den hypotekariska panträtten medför att egendomen inte behöver 

överlämnas till kreditgivaren som rättighetshavare för säkerhetsrättens giltiga 
                                                
14 BRL 2:13, Adlercreutz, s. 18, 206 
15 SOU 1997:122, s. 101, se avsnitt 2.2 om leasing  
16 se avsnitt 2.2 om leasing 
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uppkomst och sakrättsliga skydd. Det ligger inte heller i kreditgivarens intresse 

att få flygplansegendomen i sin besittning efter säkerhetsrättens uppkomst, då 

något utrymme för detta vanligtvis inte finns i kreditgivarens verksamhet.17 
Säkerheten som ett flygbolag ställer i egendomen vid lånefinansieringen är en 

realsäkerhet. Med detta menas en panträtt i ett specifikt flygplan eller 

flygplanstillbehör som kan identifieras vanligtvis med serienummer eller 

tillverkningsnummer. 

 

Säkerhetsrätten uppkommer vid kreditgivningstidpunkten då flygbolaget 

upplåter en panträtt i flygplansegendomen till förmån för kreditgivaren. 

Pantförskrivningen sker till säkerhet för huvudförbindelsen, dvs. att betala 

tillbaka lånet till kreditgivaren och är individualiserad avseende pantobjektet.18 
Kreditavtalet förses med säkerhetsrätten genom ett separat pantavtal som 

infogas i kreditavtalet. Genom panträtten får kreditgivaren en rättighet i 

flygplansegendomen som tryggar ett återfående av större delen av den givna 

krediten. Detta då kreditrisken vid lånefinansieringen, dvs. att kredittagaren 

inte kommer att uppfylla sin förpliktelse att betala tillbaka skulden enligt 

kreditavtalet, minskas.19 Tryggheten ligger i att kreditgivaren har möjlighet att 

realisera panten enligt de villkor som överenskommits i pantavtalet i samband 

med kreditgivningen.20En realisering av panten innebär att kreditgivaren ges 

möjlighet att sälja flygplansegendomen för att erhålla ersättning för sin fordran 

på kredittagaren.21 Panträtten säkrar därmed fordrans kapitalbelopp, ränta och 

ersättningsgilla kostnader som avtalats i kreditavtalet. Eftersom pantavtalet 

infogas i kreditavtalet blir kreditgivaren även panthavare och kredittagaren 

även pantsättare. Kreditgivaren får på så sätt både en fordringsrätt mot 

kredittagaren och en panträtt i egendom tillhörande kredittagaren vid 

kreditgivningstidpunkten. 22  I pantavtalet regleras, utöver panthavarens 

möjlighet att realisera panten, särskilt pantsättarens vårdnadsplikt av det 

                                                
17 Lennander, s. 18 
18 Walin Panträtt, s. 33, 41 
19 Falkman, s. 47 
20 Lennander, s.78, Ds 2003:38, s. 39 
21 Walin Panträtt, s. 16 
22 Lennander, s. 84 
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pantsatta objektet eftersom det pantsatta objektet kvarblir i pantsättarens 

besittning och är av betydande ekonomiskt värde.23  

 

Vad gäller avbetalningsköp uppkommer säkerhetsrätten genom att det uppställs 

ett förbehåll om äganderätten till avtalsobjektet i köpeavtalet som säkerhet för 

krediten som erhålls. Äganderätten till egendomen övergår till köparen först 

när hela köpeskillingen erlagts till säljaren. 24  På så sätt används 

flygplansegendomen som säkerhet för köpet eftersom flygbolaget inte får 

äganderätt till avtalsobjektet förrän vissa villkor uppfyllts där det viktigaste 

villkoret är köpeskillingens fulla erläggande. Till dess att hela köpeskillingen 

för flygplansegendomen erläggs har finansiären förbehållit sig rätten att kräva 

tillbaka egendomen om flygbolaget begår avtalsbrott eller blir 

insolvent. 25 Säkerhetsrätten som uppställs genom förbehållet kallas 

ägarförbehåll26, vilken som nedan kommer att redogöras även används som 

säkerhetsrätt vid leasing. 27 

 

2.2 Leasing 

 
Finansieringsformen leasing är den vanligaste inom flygbranschen28 i och med 

att flygbolagen inte får inlåsningseffekter till följd av användandet av största 

delen av rörelsekapitalet och likvida medel, som istället kan användas som 

finansiella reserver. 29  Till skillnad från kreditköpet är leasing en extern 

finansieringsform som inte har ett kreditinslag där kapital ställs till förfogande 

av en utomstående finansiär. 30  Detta medför att leasing inte påverkar 

flygbolagets kreditvärdighet, vilket möjliggör lånefinansiering vid behov. 31 

 

                                                
23 Lennander, s. 79 
24 Håstad Köprätt, s. 263 
25 Hellner, s. 108 f 
26 Enligt NJA 1975 s.222 saknar det betydelse för förbehållets rättsliga verkan om det 
betecknas ”återtagandeförbehåll” eller ”ägarförbehåll”  
27 Prop. 2003/04:27, s. 56 
28 Ca 30% av alla flygplan i hela världen var år 2010 finansierade genom leasing, se IATAs 
rapport http://www.iata.org/publications/airlines-international/august-2010/Pages/07a.aspx 
29 Prop. 2003/04:27, s.41, Adlercreutz, s. 171 
30 Adlercreutz, s. 13 
31 SOU 1997:122, s. 101 
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Vid leasing uthyr, s.k. ”leasar”, en leasegivare flygplansegendom, 

leasingobjektet, som innehas med äganderätt till flygbolaget mot ersättning. 

Flygbolaget, i egenskap av leasetagare, hyr leasingobjektet under en bestämd 

tid av leasegivaren och erlägger hyra i pengar för nyttjanderätten. 

Leasingförhållandet regleras utförligt i ett leasingavtal mellan parterna. Det 

finns varken någon legaldefinition av leasing i svensk rätt eller någon 

kontraktsrättslig lagstiftning för den speciella avtalstypen. Leasing är en 

nyttjanderättsupplåtelse i form av kommersiell hyra av egendom som regleras i 

ett leasingavtal mellan flygbolaget och uthyraren. Ett annat ord för leasing är 

saklega som innebär hyra av lös sak där ersättning för nyttjanderätten utgår.32  
 

Hyran för nyttjanderätten till leasingobjektet erlägger flygbolaget under 

leasingtiden och är beräknad att täcka leasegivarens anskaffningskostnad för 

leasingobjektet, inklusive ränta, förväntad vinst sam risk för leasingobjektets 

värdeminskning. 33  Leasegivaren vill inte att det bokförda restvärdet av 

leasingobjektet ska understiga objektets värde på marknaden under hela 

leasingtiden, vilket således även beaktas vid hyressättningen. 34  Vid 

leasingtidens slut ska flygbolaget återlämna den leasingobjektet till 

leasegivaren.  

 

2.2.1  Finansiell leasing och operationell leasing 

 

Det finns två huvudtyper av leasing som är vanligt förekommande vid 

finansieringen av flygplansegendom; finansiell leasing och operationell 

leasing.35 Finansiell leasing innebär att flygbolaget i egenskap av leasetagare 

väljer ut egendom denne vill anskaffa hos en leverantör och ger sedan 

instruktion till ett leasingbolag i egenskap av leasegivare att köpa egendomen 

från leverantören. I flygbranschen är det vanligt förekommande att 

leasegivaren är ett leasingbolag vars enda syfte med verksamheten är att köpa 

flygplansegendom som flygbolagen meddelat sig vilja hyra. Leasegivaren tar 

                                                
32 Lennander, s. 23, Möller, s.19, SOU 1994:120, s. 59 
33 Morrell, s. 195 
34 Håstad Köprätt, s. 266, Adlercreutz, s. 173 
35 Prop. 2003/04:27, s. 41 
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över huvud taget inte befattning med flygplansegendomen som direkt efter 

köpet levereras genom uthyrning till flygbolaget. 36  I samband med 

leasegivarens köp av egendomen från leverantören ingås ett leasingavtal 

mellan leasingbolaget och flygbolaget.  

 

Vid finansiell leasing står leasegivaren endast för finansieringen av egendomen 

och leasetagagande flygbolag erlägger hyra för nyttjanderätten samt står för 

underhåll, reparationer, försäkring och andra ägarrisker avseende 

leasingobjektet. 37  Eftersom leasingobjektet väljs ut av flygbolaget och är 

anpassat efter dess verksamhet är leasingtiden vanligen leasingobjektets 

ekonomiska livslängd. Hyran för nyttjanderätten till leasingobjektet täcker 

även hela eller större delen av anskaffningskostnaden för leasingobjektet.38 Det 

är även vanligt att flygbolaget och leasegivaren avtalar om optionsrätt i 

samband med uthyrningen av leasingobjektet. Optionsrätten kan exempelvis 

vara en köpoption, s.k. ”Put option”, som innebär att leasetagaren har en rätt 

(men inte skyldighet) att köpa leasingobjektet från leasegivaren. Om 

leasetagaren använder sin köpoption är leasegivaren skyldig att sälja 

leasingobjektet. Optionsrätten kan även vara en säljoption, s.k. ”Call option” 

där leasegivaren har en rätt (men inte en skyldighet) att sälja objektet till 

leasetagaren. Om leasegivaren använder sin optionsrätt är leasetagaren skyldig 

att köpa leasingobjektet vid påkallandet.39 Optionsrätterna är särskilt reglerade i 

leasingavtalet och kan vanligtvis påkallas under leasingtiden eller senast i 

samband med dess utgång.  

 

Det har i doktrin och förarbeten till avbetalningsköplagen diskuteras huruvida 

optionsrätter i leasingavtal vid finansiell leasing skulle medföra att leasingen 

rättsligt skulle betraktas som ett avbetalningsköp.40Slutsatsen har blivit att 

finansiell leasing närmast liknar avbetalningsköp om en säljoption finns i 

leasingavtalet. Anledningen till detta är att syftet med optionsrätten vid 

avtalstillfället är att äganderätten till egendomen ska övergå till köparen om 
                                                
36 Håstad Köprätt, s. 293 f, SOU 1994:120, s. 60 
37 Wood, s.209, 295 
38 Adlercreutz, s.175, Morrell, s.198, Diedriks-Verschoor, s. 206, Möller, s. 20 
39 SOU 1994:120, s. 64, SOU 1997:122, s. 104 f 
40 Millqvist Finansiell Leasing, s. 87 ff, Möller, s.53 ff, SOU 1994:120, s. 106, Prop. 
1976/77:123, s. 158f, SOU 1977:24, s. 79, Prop 1977/78:142, s. 84  
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leasegivaren påkallar sin optionsrätt. Leasetagaren har då en köpplikt och kan 

inte själv välja att avstå en äganderätt till egendomen.41  
 

Operationell leasing har ett annat syfte än ett rent finansieringssyfte till skillnad 

från finansiell leasing. Istället för att leasetagaren står för ägarrisker, 

försäkring, underhåll och reparationer står leasegivaren för dessa. 42  De 

ekonomiska riskerna avseende flygplansegendomen är således kvar hos 

leasegivare. Flygplansegendomen är inte anpassad efter flygbolagets behov och 

tanken är att flygplansegendomen ska kunna uthyras till nya leasetagare efter 

leasingtidens utgång. Det är av dessa anledningar vanligt att 

leasingförhållandet är under en kortare tid och att flygbolaget ges möjlighet till 

förlängning av nyttjanderätten. Möjlighet till förlängningen av nyttjanderätten 

regleras genom en förlängningsoption i leasingavtalet och innebär att 

leasetagaren har en rätt, men inte skyldighet, att fortsätta hyra leasingobjektet 

efter den ursprungliga leasingperioden. Leasegivaren har då en skyldighet att 

fortsättningsvis hyra ut leasingobjektet till leasetagaren. 43  
 

Operationell leasing förekommer i flera former. En form är exempelvis s.k. 

”wet lease” och används i syfte som tillfällig lösning när flygbolaget är i behov 

av snabb kapacitet av ett operativt flygplan. Flygplanet hyrs då med besättning 

och leasegivaren står för ägarrisker, underhåll och försäkring. Flygbolaget står 

dock fortfarande för operationella kostnader och tillstånd för flygplanet.44 En 

annan form är s.k. ”dry lease” där endast flygplanet hyrs ut och flygbolaget 

använder sig av egen besättning.45 

 

2.2.2 Sale and lease-back som särskild typ av leasing 

 

Sale and lease-back är en särskild typ av leasing. Vid sale and lease- back äger 

flygbolaget flygplansegendom som överlåts till en förvärvare, exempelvis ett 
                                                
41 1§ st 3 Avbetalningsköplagen, Adlercreutz, s. 177, Hellner, s. 110, Millqvist Finansiell 
Leasing, s. 81, Millqvist Kreditköp och hyra, s. 554ff, SOU 1994:120 s. 104 ff 
42 Adlercreutz, s.172,173, Wood, s. 295 
43 Morell, s. 200 f, SOU 1997:122, s. 104 
44 Wet lease kallas även ”ACMI lease” som står för an Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance 
se Morrell, s. 204 
45 Prop. 2003/04:27, s. 42, SOU 1997:122, s. 101 
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leasingbolag eller en bank, för att direkt efter överlåtelsen omedelbart hyra 

tillbaka egendomen från förvärvaren mot ersättning.46 Vid sale and lease- back 

sker ingen fysisk besittningsövergång av flygplansegendomen vid överlåtelsen. 

Egendomen kvarstannar istället i flygbolagets besittning och används på 

samma sätt som före överlåtelsen. En sale and lease-back transaktion innebär 

att flygbolaget får in kapital vid försäljningen av egendomen samtidigt som 

flygbolaget i egenskap av leasetagare betalar hyra för att fortsätta använda den. 

Vid sale and lease- back ingås ett köpeavtal och leasingavtal vid 

överlåtelsetillfället.47 

 

2.2.3 Leasingavtalets utformning – viktiga aspekter som regleras 

 

Vid leasing av flygplansegendom är leasingavtalets utformning en viktig 

förutsättning för att ett leasingförhållande ska uppstå. Detta beror på att 

specifik lagstiftning om leasing saknas vilket medför att leasingavtalet ges en 

viktig statuerande roll om vad avtalsparterna överenskommit.48 Leasingavtalets 

avtalsobjekt, dvs. flygplansegendomen, är av betydande värde och tekniskt 

komplicerat. I och med att flygindustrin är insolvenstyngd är det först och 

främst av grundläggande betydelse för leasegivaren att dennes säkerhetsrätt i 

leasingobjektet finns reglerad i leasingavtalet genom ett ägarförbehåll.  

 

Utöver ägarförbehållet i leasingavtalet är det vanligt att leasegivaren kräver 

ytterligare säkerhet för hyrans fulla erläggande för det fall ett avtalsbrott från 

leasetagaren skulle ske. Om leasingavtalet skulle upphöra att gälla i förtid på 

grund av avtalsbrott vill leasegivaren inte riskera intäktsbortfall av att få 

tillbaka flygplansegendom som är svår att på nytt få uthyrd direkt efter ett 

avtalsbrott. Det är därför vanligt att en säkerhetsdeposition ställs av 

leasetagande flygbolag, s.k. ”Security deposit”. En klausul om Security deposit 

infogas då i leasingavtalet och tryggar ett eventuellt intäktsbortfall genom att 

leasetagaren ställer en deposition om ett antal månadshyror för leasingobjektet 

till leasegivaren vid leasingförhållandets uppkomst. Depositionen är tänkt att 

                                                
46 Wood, s. 296, Millqvist Finansiell Leasing, s. 33, Jmf. SOU 1994:120 s. 62 
47 Adlercreutz, s. 186, Morell, s. 42 
48 Adlercreutz, s.178, Millqvist Finansiell Leasing, s. 18, Möller, s. 47 
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användas under tiden från det att leasingobjektet återfås på grund av 

avtalsbrottet till dess att leasegivaren på nytt får objektet uthyrt till ett annat 

flygbolag. Om inget kontraktsbrott blir aktuellt återfås depositionen vid 

leasingtidens slut.49  
 

En annan viktig del som regleras i leasingavtalet är hur leasingobjektet får 

användas och ska underhållas av leasetagaren, dvs. leasetagarens vårdplikt.50 
Leasegivaren kräver normalt att flygbolaget besitter leasingobjektet under hela 

avtalsförhållandet, håller det försäkrat och registrerat om möjligt, inte förfogar 

över det på sätt som medför att leasegivarens äganderätt kan gå förlorad och i 

övrigt ser till att det används för att undvika onödig 

värdeminskning. 51 Leasetagaren innehar leasingobjektet med inskränkt 

förfoganderätt då leasingavtalet uttryckligen förbjuder leasetagaren att förfoga 

över egendomen på annat sätt än vad som reglerats i avtalet. Leasetagaren vill 

kunna använda egendomen utan inblandning av leasegivaren varför 

förfogandet är av stor vikt att specificera. 

 

Anledningen till att underhållsrelaterade frågor är utförligt reglerade i 

leasingavtalet är att leasegivaren riskerar att inte på nytt kunna hyra ut 

egendomen efter leasingtidens slut om leasingobjektet inte bibehåller ett 

teknisk gott skick.52 Vad gäller flygplan kan sägas att det vanligen är reglerat 

vad som sker för det fall delar går sönder eller behöver bytas ut samt vem som 

står för reparations- och underhållskostnader. Vad gäller flygplanstillbehör, 

speciellt motorer, är det vanligen utförligt reglerat i vilket fall tillbehöret får 

av- och påmonteras flygplanen i flygbolagets flygplansflotta samt om ”Motor 

pooling”53 får förekomma. Dessutom regleras huruvida flygbolaget får hyra 

ersättningsdelar från annan leasegivare, vilka tillfälligt kan monteras på 

flygplanen i flygplansflottan där ordinariedelarna är på reparation.54 Ansvaret 

för underhållet av leasingobjektet ligger oftast på leasetagande flygbolag. Det 

är vanligt att flygbolaget får står för kostnader för reparation och service för 
                                                
49 Morell, s.198, 202 
50 Ramberg, s. 92 
51 Möller, s. 30 
52 Möller, s. 30 f, Gorton Second Hand Sale, s. 320 
53 se avsnitt 2.2.3.2 om Motor Pooling 
54 Gorton Second Hand Sale, s. 311 ff. 
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flygplansegendomen. Det ligger även i flygbolagets intresse att flygplanen och 

flygplanstillbehören är i användbart skick då icke operativa flygplan inte 

genererar intäkter och är en kostnad i verksamheten. Det finns dessutom 

bestämmelser från myndigheter som medför böter eller indraget drifttillstånd 

om flygbolaget brister i sitt underhåll av flygplanen i flygplansflottan.55  
 

En annan viktig del som regleras i leasingavtalet är dess hävningsgrunder. 

Vanligtvis är dessa många men de viktigaste torde vara att leasetagaren inte 

erlägger hyran för leasingobjektet eller är på obestånd.56 Avtalsrättsliga frågor 

såsom innebörden av leasingavtalet och möjligheter till omförhandling av 

detsamma är även reglerat i leasingavtalet.57 Dessutom brukar parterna komma 

överens om lagval för det fall det skulle uppstå en tvist om leasingavtalets 

innebörd och rättsverkning. 

 

I leasingavtalet är det även noga reglerat huruvida leasetagaren får hyra ut 

leasingobjektet vidare till tredje man, s.k. ”sublease”. Huruvida medgivande 

från leasegivare krävs i en sådan situation, vilka villkor som ställs och under 

hur lång tid detta får ske regleras särskilt. 58 

 

2.2.3.1 Leasingavtalet särskilda reglering av underhåll av 
flygplansmotorer 

 
Vad gäller leasing av flygplanstillbehör, särskilt motorer, regleras underhållet 

av egendomen tämligen utförligt i leasingavtalet. När motorn behöver 

underhållas och skickas till verkstad för reparation avmonteras motorn från 

flygplanet. Avskiljandet är i leasegivarens synvinkel riskabelt för det fall 

motorn monteras på ett flygplan som inte ägs av leasegivaren. Ett eventuellt 

sammanfogande kan ske vilket kan resultera i att separationsrätten till motorn 

går förlorad då motorn kan betraktas som tillbehör i flygplanet genom 

sammanfogandet.59 Då flygplan inte är operativt utan motor brukar flygbolaget 

hyra ersättningsmotorer som används under underhålls- och reparationstiden. 

                                                
55 se LuftL 7:1-2, 7:6  
56 Möller, s. 33 f 
57 Ramberg, s. 95 f 
58 Prop. 2003/04:27 s. 43, Morell, s. 202, Ramberg, s. 97 
59 Läsaren hänvisas till avsnitt 3 och 4 
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Vad gäller leasing av ersättningsmotorer är det vanligt att flygbolaget hyr dessa 

direkt från verkstaden. Verkstaden har en samling motorer till föremål för just 

tillfällig ersättning av ordinariemotor som är på reparation. 

Ersättningsmotorerna används då av flygbolaget under reparationstiden av 

ordinariemotorn. Hyran för ersättningsmotorn är vanligtvis en avgift per månad 

och en avgift för antal timmar ersättningsmotorn är i bruk. I leasingavtalet är 

det reglerat på vilket flyg ersättningsmotorn ska monteras samt huruvida 

motorn får roteras mellan flygplanen i flygplansflottan genom s.k. Motor 

pooling. 60 

 

Det är vidare vanligt förekommande att leasegivaren kräver att ett separat 

erkännandeavtal s.k. ”Title of Recognition” undertecknas av tredje man som 

har en rättighet i flygplanet som en motor eller tillbehör ska monteras på. I 

leasingavtalet mellan flygbolaget och leasegivaren upptas en klausul om Title 

of Recognition som innebär att flygbolaget i egenskap av ägare till flygplanet 

åtar sig att inhämta tredje mans uttryckliga erkännande att leasegivaren 

bibehåller äganderätten till flygplansmotorn som monteras i flygplanet. 61 
Erkännandeavtalet medför att tredje man, som har en rättighet i flygplanet, 

obligationsrättsligt blir bunden att utlämna leasingobjektet (motorn) till 

leasgivaren för det fall flygbolaget blir insolvent. På så sätt motverkas 

sakrättsliga regler som kan medföra en förlust av äganderätten till 

leasingobjektet på grund av ett sammanfogande med flygplanet.62  
 

2.2.3.2  Särskilt om ”Motor pooling” 
 
Det är vanligt att flygbolaget vill ha möjligheten att rotera och flytta hyrda 

motorer (ordinariemotorer) mellan sina flygplan för att optimera driften av 

flygplanen i flygplansflottan.63Denna rotering regleras ofta i leasingavtalen 

under en bestämmelse om s.k. ”Motor pooling”. Det finns olika typer av Motor 

pooling där tillfällig pooling, s.k. ”Temporary pooling”, hör till den mest 

                                                
60 Gorton Second Hand Sale, s. 312, personlig kontakt Tim Boström 2014-04-14 
61 Se exempelvis de standardavtal om ”Engine title recognition” som IATAs legala kommittee 
publicerat http://www.iata.org/whatwedo/workgroups/Pages/lc.aspx 
62 Se principen om accession i avsnitt 3.5 samt avsnitt 4 
63 Gorton Second Hand Sale, s. 311 f 
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använda. Tillfällig pooling innebär att flygbolaget kan maximera driften av 

verksamheten genom att optimera användandet av sin flygplansflotta även vid 

tillfälligt motorfel. När ett flygplan inte är operativt på grund av exempelvis 

motorproblem där ordinariemotor måste skickas till verkstad för reparation 

eller underhåll används tillfällig pooling. Motorn monteras då av ett flygplan 

för att underhållas eller repareras och ersätts med en ersättningsmotor eller 

reservmotor. Om flygbolaget inte äger ersättningsmotorer som kan användas 

under repartionstiden, hyr flygbolaget istället ersättningsmotorer vanligtvis 

direkt från verkstaden. Ersättningsmotorer hyrs under kort tid under 

reparationstiden av ordinariemotorer och tillåts vandra mellan flygplanen som 

är i behov av motorreparation. Vid Temporary pooling monteras 

ordinariemotorn alltid tillbaka i flygplanet vid reparationstidens slut. 

Temporary pooling hör till underhållsrelaterade frågor i leasingavtalet och 

villkoren för motorbyte är utförligt reglerat i dels leasingavtalet mellan 

flygbolaget och leasegivaren avseende ordinariemotorn, dels leasingavtalet 

mellan flygbolaget och verkstaden avseende ersättningsmotorn. 

 

Motor pooling är riskfyllt för leasegivaren eftersom leasingobjektet, dvs. 

motorn, även monteras på flygplan i flygplansflottan som inte ägs av 

leasegivaren. Detta medför att separationsrätten till motorn kan gå förlorad 

genom ett sammanfogande med flygplanet som kan ske på sätt som i avsnitt 4 

kommer att redogöras. Vanligt är därför att risken beaktas obligationsrättsligt 

genom att det införs en bestämmelse64 om att leasegivarens äganderätt består 

oavsett var motorn är belägen eller genom bestämmelse om ”Title recognition” 

som ovan redogjorts.  

 

2.2.4 Säkerhetsrätten som uppkommer vid leasing 

Vid leasing, oavsett typen som används i det enskilda fallet, uppkommer 

säkerhetsrätten i leasingobjektet genom ett i leasingavtalet uppställt 

ägarförbehåll till förmån för leasegivaren i egenskap av ägare till objektet som 

hyrs ut. Äganderätten till leasingobjektet är på så sätt förbehållen leasegivaren 

under hela leasingtiden och leasetagaren har endast en nyttjanderätt till 
                                                
64 Kallas även ”Title preservation” eller ”Title tracking”.  
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leasingobjektet.65 Ägarförbehållet fungerar som en säkerhet för leasegivaren att 

utfå egendomen genom att den separeras från flygbolagets tillgångar vid 

flygbolagets konkurs.66  
 

3. Säkerhetsrättens betydelse vid flygbolagskonkurser  
 
 
Finansiärens rättigheter i flygplansegendomen uppkommer på grund av 

säkerhetsrätt i flygplansegendomen som ett led i finansieringen. Huruvida 

säkerhetsrätten tillerkänns verkan i flygbolagets konkurs är av stor betydelse 

för finansieringen eftersom det vanligen är externa finansieringsformer som 

kreditköp och leasing som används vid egendomsanskaffandet. Frågan 

huruvida sakrättsliga regler skyddar finansiärens rättigheter i egendomen som 

uppkommer obligationsrättsligt vid finansieringen är därför viktig att beakta 

vid finansieringstillfället. Vad gäller sakrättens betydelse vid 

flygbolagskonkurser är borgenärsskyddet centralt att bedöma. Inom sakrätten är 

detta en viktig fråga då det bedöms hur olika konkurrerande anspråk avseende 

konkursgäldenärens egendom ska tillgodoses när ett bolag går i konkurs. 67 

 

Vid ett konkursförfarande ska det avgöras vem som har en rätt till egendomen 

som finns i flygbolagets (konkursgäldenärens) besittning. Följderna av vald 

finansieringsform med ställd säkerhetsrätt i flygplansegendomen blir därför 

synbar först vid en insolvenssituation. 68  Olika sakrättsliga regler gäller 

beroende på vilken typ av egendom det rör sig om i det enskilda fallet. 

Flygplansegendom är olika typer av lös egendom69 där vissa sakrättsmoment 

måste beaktas för att säkerhetsrätten i egendomen ska ges sakrättsligt skydd.70 
Att rättigheten i flygplansegendomen är sakrättsligt skyddad innebär att 

                                                
65 Möller, s. 30 
66 Adlercreutz, s.180 
67 Millqvist Sakrättens grunder, s. 15 ff, SOU 1997:122, s. 107 
68 Millqvist Sakrättens grunder, s. 43 
69 Flygplan är av egendomsslag lösöre och reservdelar samt flygplanstillbehör såsom motorer 
är lös egendom se SOU 1997:122, s. 91 
70 Håstad Sakrätt, s. 40 
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finansiären har bäst rätt 71  till egendomen som medför att konkurrerande 

anspråk utesluts, dvs. saknar skydd.72  
 

3.1 Rättigheter som ger sakrättsligt skydd och dess betydelse i 
flygbolagets konkurs 

 

Flygbolaget blir föremål för konkurs när det är insolvent 73, dvs. inte kan antas 

vara i stånd att betala sina skulder allteftersom de förfaller till betalning och 

detta ej är tillfälligt. Alla flygbolagets borgenärer deltar i förfarandet, vilket 

omfattar all egendom som kan bli föremål för konkurs.74  I enlighet med 

frysningsprincipen är det förhållandena på konkursdagen som är avgörande vid 

bedömning av vad som tillhör konkursboet, dvs. vad som ska ligga till grund 

för utdelning till borgenärerna i konkursen enligt en särskild ordning.75  

 

En huvudregel vid konkurs är att borgenärerna ska behandlas lika, den s.k. 

likabehandlingsprincipen, vilket innebär att en borgenär inte kan vända sig till 

konkursgäldenären i tro om att bli tillgodosedd betalning ur 

konkursegendomen genom att vara först att ställa sitt anspråk till konkursboet. 

Istället är det sakrätten tillsammans med förmånsrättsregler om 

förmånsordning som har att bedöma vilken ställning respektive borgenär har i 

gäldenärens konkurs.76  

 
Som ett första steg i ett konkursförfarande är att utreda vilken egendom som 

överhuvudtaget ingår i konkursboets förmögenhetsmassa och som ska skiftas 

ut till borgenärer enligt förmånsrättsordningen. Endast egendom som tillhörde 

gäldenären vid konkursutbrottet omfattas i konkursboets förmögenhetsmassa.77 
Förmånsrättsordningen vid flygbolagets konkurs förutsätter att 

separationsrätten först iakttas dvs. egendom som tillhör annan än gäldenären 

                                                
71 Bäst rätt till egendomen innebär att flera parter kan ha en obligationsrättsligt giltig rätt till 
egendomen men endast en part kan ha bäst rätt till egendomen 
72 Millqvist Sakrättens grunder, s. 15, Adlercreutz, s. 29 
73 Insolvens och obestånd är synonymer se KL 1:2 st 2 
74 KL1:2, Welamson, s.13, 39 f. 
75 Millqvist Sakrättens grunder, s. 196, NJA 1973 s. 635 
76 Millqvist Sakrättens grunder, s.17, Welamson, s. 27 
77 KL 1:1, 3:3, Welamson, s. 95 f 



 

 27 

skall först utskiljas och lämnas oberörd vid konkursen. 78  Undantaget 

konkursboets förmögenhetsmassa är därför egendom som inte ägs av 

konkursgäldenären, dvs. inte tillhör flygbolaget. 79  
 

En borgenär med äganderätt i flygplansegendom som finns i flygbolagets 

besittning är därför sakrättsligt skyddad vid flygbolagets konkurs genom 

separationsrätt till egendomen. 80  Egendomen måste dock vara individuellt 

bestämd enligt specialitetsprincipen, vilket flygplansegendom vanligen är 

eftersom praktiskt taget alla delar har ett serie- och tillverkningsnummer. 

Separationsrätten medför att egendomen aldrig ingår i flygbolagets 

konkursunderlag. Om ägaren inte tillerkänns separationsrätt får denne endast 

en oprioriterad fordran i konkursen, dvs. i den totala förmögenhetsmassan.81 

 

Separationsrätt till egendom gäller dock inte för en borgenär med panträtt i 

flygplansegendomen. En panträtt i flygplansegendom upplåts av flygbolaget i 

egenskap av ägare av egendomen till kreditgivaren vid lånefinansieringen och 

ger en särskild rätt i objektet som pantsätts. Med särskild rätt menas att 

objektet är reserverat till förmån för kreditgivaren (borgenären) som säkerhet 

för betalning av krediten i kreditavtalsförhållandet.82 Egendomen ingår således 

i flygbolagets konkursunderlag men där rättighetsinnehavaren har särskild 

förmånsrätt dvs. prioriterad fordran i egendomen. 83 Kreditgivaren har därmed 

en rätt till betalning ur själv panten, dvs. flygplansegendomen, framför övriga 

borgenärer.84  
 

3.2 Sakrättsmomentets betydelse för det sakrättsliga skyddet av 
säkerhetsrätten 

 
För att ett sakrättsligt skydd av säkerhetsrätten i egendomen ska uppstå måste 

ett giltigt sakrättsligt moment vara uppfyllt. Det sakrättsliga momentet skiljer 

                                                
78 KL 3:3 
79 Håstad Köprätt s. 297 
80 KL 3:3, Adlercreutz, s. 23 f  
81 Håstad Sakrätt, s.93, 152 
82 Adlercreutz, s. 18, 23 se avsnitt 2.1-2.2 
83 FRL 1-2, 4, 9 §§, KL 3:3, 5:1,Welamson,  s.84 
84 Welamson,  s.194 ff 
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sig beroende på vilken egendom och vilken säkerhetsrätt i egendomen som är 

aktuell i det enskilda fallet. 

 

Vad gäller lös egendom i allmänhet är det sakrättsliga momentet som 

huvudregel besittningsövergång av egendomen, den s.k. traditionsprincipen. 

Genom tradition, besittningsövergång, avskärs säljarens rådighet över 

egendomen genom att förvärvaren får egendomen i sin besittning. Samtidigt 

ger besittningsövergången publicitet, dvs. visar att ett ändrat rättsläge har 

skett. 85  Vad gäller flygplansegendom är avsikten vid finansieringen att 

flygbolaget ska använda egendomen i sin verksamhet efter överlåtelsen av 

egendomen när säkerhetsrätten uppkommer. Eftersom ingen 

besittningsövergång av egendomen sker blir det sakrättsliga momentet istället 

registrering. Om det sakrättsliga momentet är uppfyllt är säkerhetsrätten i 

egendomen sakrättsligt skyddad. 

 

Det sakrättsliga skyddet upphör för överlåtaren när sakrättsmomentet är 

uppfyllt. Efter att ett sakrättsmoment, exempelvis besittningsövergång av 

egendomen, har företagits kan överlåtaren skydda sin rätt till egendomen 

genom ett ägarförbehåll i egendomen i överlåtelseavtalet, den s.k. 

avtalsprincipen.86 Ägarförbehållet respekteras vid flygbolagets konkurs, dock 

med begränsningen att den inte utökar rättigheterna som avtalet, i vilket 

ägarförbehållet uppkommit, föreskrivit. Vid leasing innebär detta att 

leasegivaren har rätt att återfå objektet på samma sätt som om leasingavtalet 

hävs. Annorlunda är det dock vid avbetalningsköp då kreditgivaren inte kan 

utfå mer än vad som faktiskt är kvar för konkursgäldenären att betala, dvs. för 

det fall större delen av köpeskillingen för objektet är erlagd kan kreditgivaren 

inte utfå värdet av hela objektet utan endast den återstående delen av 

köpeskillingen.87 

 

3.3 Panträtt i flygplansegendom vid kreditköp – säkerhetsrättens 
innebörd och rättighetshavarens sakrättsliga skydd  

 
                                                
85 Adlercreutz, s. 34, 47 f 
86 Håstad Sakrätt, s. 207 
87 Adlercreutz, s. 36 f 
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Vid kreditgivningen av flygplansegendom uppkommer säkerhetsrätten i 

egendomen genom att flygbolaget upplåter panträtt i egendomen till 

kreditgivaren. Panträtt är en sakrättsligt skyddad rätt där pantobjektet som 

pantsätts har ett realiserbart ekonomiskt värde för panthavaren, som ges en 

realisationsbefogenhet genom pantavtalet. För att en panträtt ska vara 

sakrättsligt skyddad krävs dock att sakrättsmomentet för det pantsatta objektet 

är uppfyllt. Då flygplansegendomen ska stanna kvar i pantsättarens, dvs. 

flygbolagets, besittning efter pantförskrivningen aktualiseras därför underpant 

med registrering som sakrättsmoment. Registreringen skiljer sig åt beroende på 

typen av flygplansegendom. När registreringen har företagits får 

panträttsinnehavaren sakrättsligt skydd, vilket ger en förmånlig ställning i 

flygbolagets konkurs då denne får förmånsrätt till egendomen i förhållande till 

flygbolagets övriga borgenärer.88 

 

3.1.1 Panträttens uppkomst  

 
Vad gäller flygplan uppkommer panträtten vid kreditgivningen. 

Pantförskrivningen fullbordas genom inteckning av flygplanet som säkerhet för 

kreditgivarens fordran på flygbolaget. Eftersom panträtten säkerställer krediten 

som lämnas vid kreditgivningen sker pantsättningen genom inteckning av 

skuldebrevet som uppkommit vid kreditgivningstillfället till säkerhet för det 

anskaffade flygplanet. Panträtten omfattar därmed det intecknade 

skuldebrevets belopp.89  

 

Inteckningen sker genom ett särskilt inskrivningsförfarande i 

inskrivningsregister hos Transportstyrelsen med ett visst belopp i pengar. 90 
Genom inskrivningen i inskrivningsregistret ges panträtten publicitetsverkan 

och får sakrättslig verkan från dag då registreringsärendet inkom till 

Transportstyelsen. 91  Registreringen i inskrivningsregistret blir således det 

sakrättsliga momentet som krävs för att sakrättsligt skydd för kreditgivaren ska 

                                                
88 Lennander, s. 15 f, 22, 78 f 
89 Walin Panträtt, s. 78, 131 f, 375 
90 3 § InskrL, 4§ FRL 
91 2, 2 c, 2 e §§ InskrL 
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uppkomma. 92  Inteckningen medför att kreditgivaren (panthavaren) får en 

hypotekarisk panträtt i flygplanet eftersom den allmänna principen om tradition 

av egendomen för giltig pantsättning ersatts med registrering av flygplanet. 93 

En förutsättning för giltig panträtt är att panthavaren inte har rätt att på egen 

hand förfoga över panten. 94  När flygplanet har intecknats och 

förfogandeinskränkningen reglerats i pantavtalet har kreditgivaren en 

sakrättsligt skyddad panträtt i flygplanet. 

 

Det är osäkert huruvida registrering enligt lösöreköplagen kan användas som 

alternativ till inteckning av flygplan enligt inskrivningslagen. I doktrin har 

detta särskilt diskuterats men förarbeten95 till inskrivningslagen har angett att 

lösöreköp av flygplan inte är möjligt då flygplan inte får handpantsättas enligt 

10:7 HB.96 Då flygplanet är föremål för panträtt på grund av inteckning i 

inskrivningsregistret finns ingen möjlighet att vid kreditgivningen ställa 

säkerhet i företagshypotet. 97  Detta torde dock vara möjligt vid 

flygplanstillbehör även om det inte hör till vanligheten och kommer inte i 

vidare mån diskuteras. 

 

Vad gäller flygplanstillbehör som är lös egendom finns ingen möjlighet att 

ställa en hypotekarisk panträtt enligt inskrivningslagen. Eftersom rättighet i 

flygplanstillbehör inte är möjlig att registrera i inskrivningsregistret 

aktualiseras som huvudregel handpanträtt.98Handpanträtt uppställer dock kravet 

att flygplanstillbehöret byter besittning vid pantförskrivningen, dvs. tradition 

eller denuntiation som sakrättsmoment. För att undkomma kravet på att 

egendomen ska traderas och byta besittning för en giltig pantsättning 

aktualiseras hypotekarisk panträtt genom ett registreringsförfarande enligt 

lösöreköplagen.99 Genom att panträtten i flygplanstillbehöret registreras blir det 

sakrättsliga momentet uppfyllt och rättigheten sakrättsligt skyddad. En 

registrering enligt lösöreköplagen kan även ske vid sale and lease-back när 
                                                
92 Prop. 2003/04:27 s.102, SOU 1997:122 
93 Prop. 2003/04:27 s. 81, Walin Panträtt, s. 22 
94 Lennander, s. 23 
95 Prop 1955:13 s.130, SOU:1997:122 s. 93 
96 Walin Separationsrätt, s. 34 f, SOU 1997:122, s. 68, Prop. 1955:13, s. 130 
97 1:1, 1:3, 2:1 st 1, st 2 p.3 FHL, 5§ FRL  
98 Prop. 1955:13, s. 130, 327 
99 HB 10 kap, Lennander, s. 22, 79 
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flygbolaget i samband med överlåtelsen hyr egendomen från förvärvaren utan 

att ändra besittning av egendomen. Överlåtelseavtalet vid sale and lease-back 

innehåller då ett ägarförbehåll på sätt som vid finansiell leasing och 

lösöreköpet kallas säkerhetsöverlåtelse. 100  Vid säkerhetsöverlåtelse uppstår 

säkerheten genom överlåtelseavtalet som trygghet för egendomen som finns i 

säljares besittning. 101 

 

3.1.2 Registrering av flygplan– skillnaden mellan 
luftfartygsregistret och inskrivningsregistret  

 
Transportstyrelsen för register över svenska flygplan (luftfartygsregistret) och 

rättigheter till svenska flygplan upptagna i luftfartygsregistret 

(inskrivningsregistret). 102 Skillnaden avseende de två olika registren är att ett 

flygplan ska vara registrerat i luftfartygsregistret för att flygplanet skall få 

användas operativt i svensk och internationell luftfart.103  

 

Registreringen i luftfartygsregistret är således ett tillståndsförfarande av 

offentlig rättslig karaktär. Det föreligger således ingen allmän registreringsplikt 

men för att kunna driva operativ flygverksamhet i Sverige krävs att flygplanet 

är i luftvärdigt skick och har en nationalitet, dvs. är registrerat enligt ”flaggans 

land”. Eftersom flygplansegendomen flyttas över landsgränser som en del i 

flygverksamheten är det ovisst var egendomen befinner sig vid en viss 

tidpunkt. Genom registrering av flygplan i ett offentlig register såsom 

luftfartygsregistret enligt ”flaggans land” anses registreringen avgörande vid 

bedömning av vilket lands lag som ska bedöma förhållanden vid flygbolagets 

konkurs. 104Registreringen av ett flygplan kan ske i Sverige, i ett land som är 

medlem i ICAO eller land som Sverige träffat avtal om rätt till lufträtt i 

Sverige.105 Regler om registreringsförfarandet finns i 2 kap LuftfL. När ett 

flygplan är registrerat i Sverige har det svensk nationalitet och för det fall 

flygplanet är registrerat i ett annat land måste det avregistreras i det landet 
                                                
100 Millqvist Sakrättens grunder s.137, jfr 10:1 HB 
101 DS 2003:38, s.40, 52 
102 2:1 st 1 LuftL, 1§ 2 st InskrL Luftfartygslagens regler om registrering är hämtat från 
Chicagokonventionens art. 17-21 se SOU 1997:122 s. 63 f 
103 1 kap 1, 6§§ LuftL, SOU 1999:42, s. 265 
104 Bogdan internationell privaträtt, s. 306, SOU 1976:70 s.77  
105 LuftL 1:1-2, 1:6,Prop. 2003/04:27 s. 43, Prop. 2009/10: 95 s. 125,  
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innan det kan registreras i Sverige.106 Vid leasing eller avbetalningsköp av 

flygplan, i vilka fall ägarförbehåll uppställs, ska detta förhållande anmälas i 

luftfartygsregistret genom att leasegivaren och kreditgivaren registreras som 

ägare till flygplanet och flygbolaget registreras som innehavare av flygplanet.107 

 

I inskrivningsregistret kan rättigheter såsom äganderätt, nyttjanderätt till och 

panträtt (inteckning) i ett svenskregistrerat flygplan inskrivas av den i 

luftfartygsregistret upptagna ägaren.108 Inskrivningsregistret är till skillnad från 

luftfartygsregistret av privaträttslig natur. Särskilda bestämmelser om 

inskrivning av rätt till flygplan finns i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt 

till luftfartyg och lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 

års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg.109 
Rättigheter som registrerats i annat land som tillträtt Genèvekonventionen ska 

erkännas i Sverige om flygplanet är registrerat i en annan konventionsstat. Om 

flygplanet byter nationalitet och registreras i luftfartygsregistret har 

rättighetsinnehavaren rätt att få rättigheten överförd till inskrivningsregistret.110  
 

3.1.3 Särskilt om inteckning av flygplan i inskrivningsregistret 
 
Syftet med registreringen av rättigheter i flygplan i inskrivningsregistret är att 

ge rättigheten publicitet, dvs. offentlighet till informationen i registret. Verkan 

av en registrering som sakrättsligt moment blir att rättighetshavaren från 

ansökningsdag om registrering får en sakrättsligt skyddad rätt till flygplanet.111  
 

För att en inteckning ska vara möjlig måste flygplanet vara svenskregistrerat, 

men inget krav finns vad avser dess storlek eller värde i pengar. Istället är det 

upp till parterna att komma överens om hur stort värde, dvs. belopp i pengar, 

av flygplanet som ska intecknas av flygbolaget, dvs. den i luftfartygsregistret 

upptagna ägaren.112 Eftersom en inteckning av flygplanet ska ske till ett visst 

                                                
106 LuftL 2:3, 2:10, prop. 2003/04:27 s.43, 67 
107 LuftL 2:8, SOU 1997:122 s. 64 
108 1, 2b,2f,3,4 §§ InskrL 
109 Prop 2009/10:95 s. 12 
110 1,2,7 §§ KonvL, 1§ st 3 InskrL, art. XI Genévekonventionen 
111 2c, 2e§§ InskrL. Millqvist Sakrättens grunder s. 139, Adlercreutz 36 f  
112 3,4 §§ InskrL,SOU 1997:122 s.66, 79f 
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belopp i pengar som säkerhet för fordran beaktas kreditrisken vid inteckningen. 

Det är svårt för kreditgivaren att uppskatta flygplanets värde vid tidpunkten för 

kreditgivningen eftersom det finns en stor risk för att flygplanets 

marknadsvärde är betydligt lägre endast månader efter kreditgivningen pga. 

ändrade marknadsförhållanden i flygbranschen. Ett annat problem ur 

kreditgivningssynpunkt är stämpelskatten som uppkommer vid inteckningen av 

flygplanet113. Det förekommer därför att kreditgivare intecknar flygplanet till ett 

relativt lågt värde och kräver, i den mån det finns, tilläggssäkerheter eller hög 

ränta för lånet.  

 

En skyddad panträtt i flygplanet innebär att en panträttsinnehavare har rätt att 

realisera panten vid flygbolagets avtalsbrott eller konkurs. Vid flygbolagets 

konkurs realiseras panträtten i flygplanet genom exekutiv försäljning. 

Panträttsinnehavaren tillika kreditgivaren har, i och med panträtten i flygplanet, 

särskild förmånsrätt för den fordran som skuldebrevet stadgar.114 Detta innebär 

att panträttsinnehavaren endast kommer att uppbära det belopp som är 

intecknat inom skuldebrevets ram i flygbolagets konkurs. Om den exekutiva 

försäljningen inbringar större intäkter än vad som är intecknat tillfaller 

överskjutande belopp övriga konkursborgenärer.115 Konkursen hindrar dock inte 

utmätning av flygplanet. Detta medför att panträttsinnehavaren kan erhålla en 

exekutionstitel med utmätningsverkan och kan få flygplanet exekutivt försålt 

alternativt sälja inteckningen som lös pant och avräkna intäkterna vid 

försäljningen på skuldebrevet.116 

 

3.4 Äganderättens innebörd som rättighet i flygplanstillbehör  
 
Ägarförbehåll är vanligt som säkerhetsrätt vid finansiering genom leasing eller 

avbetalningsköp av flygplanstillbehör. Vid förvärv förenat med ägarförbehåll 

har både överlåtaren och förvärvaren en villkorad äganderätt till egendomen. 

Rättighetsinnehavaren kan realisera sin rätt till egendomen på sätt som avtalats 

mellan parterna vid leasingen eller avbetalningsköpet. En viktig situation när 

                                                
113 under förutsättning att det är svenskregistrerat enligt LuftL, InskrL 
114 4§ 3st FRL, Walin Panträtt, s. 131f 
115 KL 3:7, 8:10,Walin Panträtt, s. 232, SOU 1976:70, s.78 
116 UB 4:17, KL 3:7, 8:5, 8:10, Walin Panträtt, s. 376, SOU 1976:70, s.78 
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säkerhetsrätten realiseras är vid flygbolagets konkurs då rättighetsinnehavaren 

har separationsrätt till egendomen pga. bibehållen äganderätt. En 

separationsrätt innebär att egendomen aldrig ingår i flygbolagets konkurs. 117 

Ägarförbehållet fungerar på så sätt som säkerhetsrätt vid flygbolagets konkurs 

eftersom avtalet hävs och det köpta godset återtagas.118  
 

3.5 Principen om accession  
 
I svensk rätt har en princip om accession vuxit fram genom praxis och doktrin. 

Principen innebär att separationsrätten till lös egendom, i vilken det finns en 

sakrättslig skyddad äganderätt, förloras om egendomen sammanfogas ett annat 

större huvudobjekt till följd av att egendomens identitet förloras i och med 

sammanfogandet.119 

 
I praxis har ägarförbehållets verkan vid sammanfogande eller infogande av 

motorer i båtar särskilt prövats där motorerna anskaffats genom 

avbetalningsköp. På grund av att motorerna ansågs vara en beståndsdel i 

båtarna saknade de uppställda ägarförbehållen i motorerna verkan. 120 Principen 

om sammanfogande fick även en vidare förklaring och innebörd av HD i NJA 

1960 s. 9. I rättsfallet förklarade HD att en separationsrätt till ett tillbehör till 

en huvudsak går förlorad efter det att tillbehöret monterats på huvudsaken. 

Enligt HD spelar det ingen roll om tillbehöret lätt kan avmonteras huvudsaken 

och att ett avskiljande inte skulle medföra en onödig värdeförstöring av 

huvudsaken utöver att det minskar värde motsvarande tillbehörets värde.121 Om 

ett sammanfogande sker medför således principen om accession att ingen 

självständig rätt kan hävdas till tillbehöret. Äganderätten till tillbehöret går 

således förlorad och tillfaller ägaren av huvudsaken.  

 

 

 

                                                
117 Håstad Köprätt, s. 297 
118 Adlercreutz, s. 87 
119 Håstad Sakrätt s. 47,187f. 
120 Se exempelvis NJA 1934 s. 234, NJA 1935 s. 416 och NJA 1942 s. 195. 
121 Millqvist Sakrättens grunder, s. 29 f, Håstad Sakrätt, s.187 f 
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4. Panträtten i flygplan -  dess omfattning och 

problematik 
 
Ur ett sakrättsligt perspektiv innebär flygplanstillbehör egendom som 

sammanfogas flygplanet då de monteras av och på flygplanet. I svensk rätt 

medför principen om accession att säkerhetsrätter i flygplanstillbehören kan gå 

förlorade om tillbehören monteras på (sammanfogas) flygplanet. Enligt 

principen skulle ett sammanfogande medföra att tillbehören tillfaller 

flygplansägaren. Vad gäller panträtten i flygplan har principen om accession 

till viss del implementerats i § 14 inskrivningslagen som reglerar omfattningen 

av panträtten i flygplan. Utöver flygplanet omfattar panträtten även ett tillbehör 

som anbringas flygplanet eller är tillfälligt avskilt flygplanet. Någon vidare 

förklaring till vad detta innebär finns inte i paragrafen. Stadgandet är otydligt 

och ger upphov till vissa tolkningsproblem. Det är oklart i vilken situation en 

montering av flygplanstillbehör kan ske i flygplan utan att flygplanstillbehören 

anses sammanfogade med flygplanet och därmed omfattas av panträtten. Om 

ett sammanfogande sker får säkerhetsrätter i flygplanstillbehör inte den 

avsedda effekt som var tänkt vid finansieringen och skulle innebära att 

panträttsinnehavare i flygplan tillerkänns värdet av tillbehöret när panten 

realiseras. Detta är vad jag kallar flygplanstillbehörsproblematiken.  

 

Flygplanstillbehörsproblematiken som uppstår när panträtten i flygplan ska 

realiseras vid en konkurs ska nu redogöras med exempel.  

 

Ett flygplan (A) köps på kredit av ett flygbolag. I samband med 

kreditgivningen belastas flygplanet med en panträtt genom inteckning i 

inskrivningsregistret som säkerhet för krediten till förmån för kreditgivaren, 

exempelvis en bank. Flygbolaget äger dock ingen motor att använda i 

flygplanet och väljer att hyra en motor från ett leasingbolag i 24 månader. I 

leasingavtalet mellan flygbolaget och leasingbolaget begränsas nyttjanderättens 

omfattning med särskild reglering att motorn är en ordinarie motor som enbart 

får monteras på flygplan A i flygplansflottan, att motorn endast får vara 

avmonterad flygplan A tillfälligt vid reparationsbehov, att flygbolaget vid 
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tillfällig reparation av motorn får montera på en ersättningsmotor på flygplan A 

under reparationstiden och att den ordinarie motorn ska levereras tillbaka till 

leasingbolaget vid leasingförhållandets slut eller flygbolagets konkurs. Genom 

den obligationsrättsliga regleringen i leasingavtalet av motorns användning och 

underhåll försöker leasingbolaget begränsa risken att separationsrätten till 

motorn går förlorad.  

 

Flygbolaget monterar på motorn på flygplan A i enlighet med leasingavtalet. 

Efter 6 månader behöver motorn repareras och flygbolaget skickar motorn till 

verkstad för reparation, i enlighet med bestämmelser om underhåll av motor i 

leasingavtalet. Under tiden den ordinarie motorn repareras hyr flygbolaget en 

ersättningsmotor från verkstaden i syfte att använda som ersättningsmotor 

under reparationstiden för den ordinarie motorn som beräknas vara 90 dagar. 

När den ordinarie motorn avmonterats flygplan A, skickats på reparation hos 

verkstaden och ersättningsmotorn monterats på flygplan A går flygbolaget i 

konkurs. Banken vill då givetvis realisera sin panträtt i flygplanet, verkstaden i 

egenskap av ägare vill få tillbaka den uthyrda ersättningsmotorn som finns 

tillfälligt monterad i flygplan A och leasingbolaget i egenskap av ägare vill få 

tillbaka den leasade ordinarie motorn som finns tillfälligt hos verkstaden.  

 

Enligt min mening uppkommer två viktiga frågor vid denna situation. Den 

första frågan som uppkommer är huruvida bankens panträtt i flygplanet även 

omfattar tillbehören (flygplansmotorerna) enligt § 14 inskrivningslagen? Den 

andra frågan är för det fall panträtten inte omfattar tillbehören enligt § 14 

inskrivningslagen, har ersättningsmotorn som sitter monterad i flygplan A vid 

konkursutbrottet blivit en beståndsdel i flygplanet enligt principen om 

accession och på så sätt ingår i flygplanets värde och därmed bankens panträtt?  

 

4.1 Inskrivningslagens § 14 – vad omfattar panträtten i flygplan? 

 
Inskrivningslagen ger inget tydligt svar på de två frågeställningarna som 

uppkommer vid exemplet ovan. Frågeställningarna har aldrig behandlats i 

förarbeten till inskrivningslagen, annan lufträttslagstiftning eller svensk 

rättspraxis. Inskrivningslagen skapades år 1955 till följd av att Sverige 
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tillträdde Genèvekonventionen, vilket möjliggjorde panträtt genom inteckning i 

flygplan. Sedan år 2005 är det även möjligt att registrera nyttjanderätt och 

äganderätt i flygplan. Däremot har rättigheter i tillbehör till flygplan lämnats 

utan särskild reglering.122  
 

Panträttens omfattning regleras särskilt i § 14 inskrivningslagen. Vid 

genomläsning av § 14 är det svårt att få en klar förståelse för vad panträtten 

omfattar. Paragrafen är kortfattad, terminologisk problematisk och otydlig 

avseende dess tillämplighet. Som nedan kommer att redogöras uppkommer 

flera frågeställningar vid ett försök att tolka paragrafen. Viktigt är dock att 

notera är att paragrafen endast tillämpas vid panträtt i ett svenskregistrerat 

flygplan.  

 

Inskrivningslagens § 14 stadgar följande:  

 

”Sedan inteckning i luftfartyg meddelats, njute fordringsägaren panträtt i 

fartyget. 

 

Panträtten omfattar förutom flygkroppen jämväl motorer, propellrar, 

radioutrustning, instrument och andra tillbehör, vare sig de äro anbragta i 

luftfartyget eller tillfälligt skilda därifrån. 

 

Har tillbehör förvärvats under villkor att överlåtaren skall äga rätt att återtaga 

det, om förvärvaren åsidosätter vad honom åligger, eller att äganderätten 

därtill skall förbliva hos överlåtaren intill dess betalning erlagts eller annan 

förutsättning uppfyllts, må villkoret ej göras gällande mot inteckningshavaren.” 

 

För att stadgandet ska bli tillämpligt krävs att det har skett en inteckning i ett 

luftfartyg enligt första stycket. Flygplan och tillbehör till flygplan har sedan 

inskrivningslagens tillkomst aldrig fått en legaldefinition i svensk rätt. 123Det är 

tämligen oklart vad som menas med luftfartyg (flygplan). Ett flygplan består av 

i huvudsak en flygplanskropp som enbart är ett skal som sammansatts av en 

                                                
122 Prop. 2003/04:27, s. 1, 50 
123 Prop. 2009/10: 95, s. 118 
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mängd delkomponenter (bultar, nitar etc.). Dessutom tillkommer tillbehör till 

flygplanskroppen såsom motorer, instrument, hjälpkomponenter, 

landningsställ, propellrar, vingar, radioutrustning, m.m. för att ett flygplan ska 

vara fullständigt operativt. Allt i flygplanet som inte består av enbart skruvar 

och bultar har dessutom ett separat serienummer. Även om en definition av 

luftfartyg olyckligtvis inte har skett stadgar paragrafens andra stycke 

panträttens omfattning. 

  

Av paragrafens andra stycke framgår att panträtten omfattar både 

flygplanskroppen och tillbehör till flygplanskroppen. Som tillbehör uppräknas 

föremål som motorer, propellrar, instrument, radioutrustning etc. som är 

nödvändiga för att flygplanet ska vara luftvärdigt. 124  Utanför 

tillbehörsbegreppet faller därmed lösa föremål som inredning i flygplanet, mat, 

serveringsegendom, drivmedel etc. Paragrafen uppställer kravet att tillbehören 

måste vara anbragta i flygplanet eller tillfälligt skilda därifrån för att de ska 

omfattas av panträtten i flygplanet. Innebörden av vad som anses vara anbragt 

eller tillfälligt avskilt förklaras inte i vidare mån. Detta är olyckligt då det 

uppstår oklarheter om vad som gäller.  

 

Om ett tillbehör är monterat i flygplanet, dvs. är anbragt detta, omfattas det av 

panträtten i flygplanet. Huruvida avsikten med monteringen måste vara av 

varaktig placering är dock oklart. Det är vidare oklart vad tillfällighetskriteriet 

innebär, dvs. hur lång tid är ”tillfälligt avskilt” och måste det föreligga en 

avsikt att montera tillbaka tillbehöret i flygplanet efter ett avskiljande? 

 

Ett motsatsslut (e contrarioslut) av andra stycket skulle leda till slutsatsen att 

ett tillbehör inte omfattas av panträtten i flygplanet om avsikten vid ett 

avskiljande är att det inte ska monteras tillbaka i flygplanet. Tillbehöret är då 

inte ”tillfälligt avskilt” utan permanent avskilt. En situation som tar sikte på när 

tillbehör är ”tillfälligt avskilt” är exempelvis motorreparation. Vid 

motorreparation avmonteras, dvs. avskiljs, motorn från flygplanet tillfälligt och 

skickas på reparation hos en verkstad för att efter reparationstiden åter 

monteras på flygplanet. I denna situation måste det vara tämligen klart att 
                                                
124 se Prop.1955:13, s.106 ff 
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motorn eller tillbehöret omfattas av panträtten i flygplanet genom uttrycket 

”tillfälligt avskilt”.  Vad gäller tidsaspekten av vad som är att se som ”tillfälligt 

avskilt” går dock inte att utläsa eller tolka enbart av paragrafens stadgande.  

 

Det är vidare oklart vad som gäller när ett tillbehör, exempelvis en 

ersättningsmotor, tillfälligt monteras på flygplanet när ett ordinarie tillbehör är 

på reparation och är ”tillfälligt avskilt”. Tillbehöret har då ”anbragts” 

flygplanet men i avsikt att endast ersätta ordinarie tillbehör under en kort tid. 

Frågan blir då om tillbehöret omfattas av panträtten genom det tillfälliga 

anbringandet. Vägledning för vad som gäller i denna situation kan hämtas från 

Genèvekonventionens reglering. Stadgandet i § 14 är nämligen hämtat från 

Genèvekonventionens artikel XVI, dvs. konventionen som inskrivningslagen är 

uppbyggd efter. Genèvekonventionens art. XVI separerar mellan varaktigt och 

tillfälligt anbringande av tillbehör och ska tolkas så att det är tillbehöret som 

tillfälligt är avskilt från flygplanet som omfattas av rättigheterna i flygplanet 

och inte det tillbehör som tillfälligt anbringas, dvs. ersätter det avskilda 

tillbehöret. 125 Detta medför att om ett tillbehör byts ut tillfälligt är det i linje 

med Genèvekonventionens stadgande att tolka § 14 så att panträtten omfattar 

tillbehöret som ”tillfälligt avskilts” från flygplanet och inte det tillbehör som 

tillfälligt anbringas flygplanet. Till exempel innebär detta att det är motorn som 

skickas på reparation och ”tillfälligt avskilts” flygplanet som omfattas av 

panträtten i flygplanet men inte ersättningsmotorn som tillfälligt monteras på 

flygplanet under reparationstiden.126 Anbringandet måste, enligt min tolkning, 

ske med en avsikt att tillbehöret ska vara varaktigt placerat i flygplanet för att 

tillbehöret ska omfattas av panträtten i flygplanet.  

 

En annan fråga som uppkommer vid genomläsning av § 14 och särskilt vid 

tolkningen av andra stycket är huruvida paragrafen tillämpas när det finns 

sakrättsligt skyddade säkerhetsrätter i tillbehören som varaktigt monteras i 

flygplanet. Det är vanligt förekommande att tillbehören finansieras genom 

leasing som extern finansieringsform med ägarförbehåll som säkerhetsrätt för 

leasegivaren. Tredje stycket i paragraf 14 tar sikte på tillbehör som överlåts 

                                                
125 Lind, s. 26  
126 Gorton Second Hand Sale, s. 312 f 
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genom avbetalningsköp med uppställt ägarförbehåll. Tredje stycket anger 

uttryckligen att ägaren till tillbehöret inte kan göra förbehållet gällande mot 

flygplanets panträttsinnehavare. Eftersom stycket tar sikte på förvärv är det inte 

tillämpbart på nyttjanderättsupplåtelse, dvs. leasing. Det är därför oklart vad 

som gäller vid leasing där leasegivaren har en sakrättsligt skyddad äganderätt i 

tillbehöret. Det är möjligt att ett utfall vid finansiell leasing där det finns en 

säljoption upptagen i leasingavtalet skulle falla under tredje stycket eftersom 

leasingen då är att betrakta som ett förtäckt avbetalningsköp. Detta går dock 

inte att tolka in enbart av paragrafens stadgande, varför frågan lämnas 

obesvarad. Det går således inte att med stöd i enbart paragrafens stadgande 

tolka in att paragrafen tillämpas även när det finns sakrättsligt skyddade 

rättigheter i tillbehören. Däremot kan en tolkning ske med stöd i principen om 

accession.  

 

I svensk rätt innebär principen om accession att ett objekt, i vilket det finns 

rättigheter, som infogas i eller blir del av en huvudsak blir en beståndsdel i 

huvudsaken, dvs. flygplanet. Rättigheterna i objektet går således förlorade i 

och med sammanfogandet med huvudsaken. Utöver principen om accession 

kan stöd för tolkningen av § 14 även finnas i tillbehörsregleringen inom 

fastighetsrätten och sjörätten. Inskrivningslagen är nämligen uppbyggd efter 

förebild om ordningen för inskrivning av rättigheter i fastighetsrätten och 

sjörätten.127 Reglerna om inskrivning i skeppsregister enligt sjörätten är, precis 

som inteckning i flygplan, utformade efter förebild av fastighetsrätten och 

regleringen av fastighetsinteckning.  128 Vad gäller fastighetsrättens reglering av 

tillbehör till fastighet medför ett sammanfogade av lös egendom med 

fastigheten att egendomen blir allmänt fastighetstillbehör eller 

byggnadstillbehör och betraktas som del av fastigheten (fast egendom) om 

tillförandet skett av fastighetsägaren eller i dennes intresse.129 Resultatet av ett 

sammanfogande blir att tillbehören inte längre utgör lös egendom som kan vara 

föremål för rättigheter, exempelvis ägarförbehåll, på grund av ett 

leasingförhållande eller kreditköp. Rättighetsinnehavarens rätt i tillbehören 

                                                
127 Prop. 2003/04:27, s. 48, SOU 1997:122, s. 77, Gorton Transporträtt, s. 20 
128 Prop. 1975:68, s.19, Gorton Transporträtt, s. 31, SOU 1976:70, s. 79 ff 
129 JB 2 kap 1,2,4 §§, Håstad Sakrätt, s. 34 f 
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förloras vid tillbehörens sammanfogande med fastigheten och kan inte göras 

gällande mot borgenärer som har panträtt i fastigheten genom inteckning. 130 

 

Med beaktande av principen om accession och fastighetsrättslig reglering av 

fastighetstillbehör kan panträtten i flygplan anses omfatta ett flygplanstillbehör 

med en sakrättsligt skyddad rättighet efter att det sammanfogas eller infogats 

flygplanet. Detta medför att en leasegivare förlorar sin äganderätt till 

egendomen när tillbehöret anbringas flygplanet. Frågan är dock om principen 

om accession inträder direkt vid monteringen, dvs. anbringandet, eller först 

efter en viss tid?  Denna fråga går dock inte att besvara med stöd i principen 

om accession eller fastighetsrättsliga regler. 

 

Huruvida tillbehöret måste vara monterat i flygplansägarens intresse för att 

omfattas av sammanfogandet är en intressant aspekt.  Detta är ett rekvisit 

uppställs vid fastighetstillbehör enligt fastighetsrätten. Dock kan rekvisitet inte 

i vidare mån tolkas in som rekvisit vad gäller flygplanstillbehör enbart med 

grund i fastighetsrättens reglering. Vid principen om accession beaktas inte 

denna aspekt. Enligt min mening är det troligt att en montering alltid är i 

flygplansägarens intresse eftersom flygplanet inte är operativt utan tillbehören.  

 

4.2  Vägledning från dansk rättspraxis vid tolkningen av § 14 

 
Efter en tolkning av § 14 inskrivningslagen återstår frågan om vad som menas 

med ”tillfälligt avskild” och huruvida principen om accession inträder direkt 

vid anbringandet av tillbehören i flygplanet. I svensk rättspraxis eller i 

lufträttens förarbeten har problemfrågeställningarna aldrig behandlats. I 

förarbeten till dagens luftfartslag har det dock angetts att lufträttsregleringen i 

svensk rätt bygger på förslag som utarbetats tillsammans med utredningar i 

Danmark, Finland och Norge. 131  På grund av det skandinaviska 

luftfartssamarbetet har det från lagstiftarens betraktelsesätt varit av stor vikt att 

lagarna i de nämnda länderna har en likartad uppbyggnad och struktur.132 I en 

                                                
130 Millqvist Sakrättens grunder, s.35 
131 Prop. 2009/10:95, s. 118 f 
132 Prop. 2009/10:95, s. 119, se SOU 1997:122, s.73, SOU 1999:42, s. 165 
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nyligen avkunnad dom i Danmark har frågan om tolkning av dansk 

motsvarighet till § 14 inskrivningslagen behandlats av dansk domstol.133 Dansk 

rättspraxis kan därmed ge vägledning för hur § 14 inskrivningslagen kan 

tolkas. 

 

Den danska domen bestod av separata kumulerade mål där leasegivare gjorde 

separationsrättsliga anspråk att utfå flygplansmotorer som var monterade i 

konkursgäldenärens ägda flygplan vid flygbolagets konkurs. Flygplanen var 

pantsatta till tredje man. Frågan uppkom huruvida leasegivaren hade 

separationsrätt till motor monterad i flygplan som var ägt av 

konkursgäldenären men pantsatt till tredje man på grund av bibehållen 

äganderätt eller om separationsrätten gått förlorad då motorerna kunde anses 

ingå i panträtten i flygplanen enligt den danska motsvarigheten till § 14 

inskrivningslagen.134 I två fall underkändes separationsrätten till motorer.  

 

I det ena fallet135 rörde det sig om en motor som hade uthyrts till flygbolaget 

från en leasegivare under en tid om 6 månader. I leasingavtalet var motorn 

identifierad genom sitt serienummer och leasegivaren hade obligationsrättsligt 

förbehållits äganderätten till motorn genom ett uppställt ägarförbehåll. 

Dessutom fanns en ”Title of recognition” klausul som stadgade att för det fall 

motorn skulle monteras på ett flygplan som var ägt av flygbolaget men i vilket 

tredje man hade en rättighet i, skulle tredje man skriva under ett 

erkännandeavtal där äganderätten till motorn förbehölls leasegivaren. Vid 

flygbolagets konkursutbrott var motorn monterad i ett flygplan som ägdes av 

flygbolaget men som var pantsatt till tredje man utan att tredje man hade skrivit 

under ett erkännandeavtal i enlighet med ”Title of recognition” klausulen. 

Motorn hade då endast varit monterad i ett flygplan under ca 1.5 månad efter 

att leasingförhållandet uppstått. 

 

I det andra fallet136 hade flygbolaget ingått ett avtal om leasing med en 

leasegivare avseende en motor som skulle användas som tillfällig ersättning 

                                                
133 Dom Retten i Sonderborg 2013-12-04 Cimber Sterling 
134 Enligt dansk rätt ”princip om absolut integration”. 
135 BS SKsk-1301/2012  
136 BS SKsk-1306/2012 



 

 43 

s.k. ”temporarily replacing” av ordinariemotorer i flygplansflottan. 

Leasingavtalet blev förlängt flera gånger och i leasingavtalet hade äganderätten 

till ersättningsmotorn förbehållits leasegivaren genom ett uppställt 

ägarförbehåll. Enligt leasingavtalet gav leasegivaren flygbolaget rätt till 

tillfällig pooling, ”Temporary pooling”, av ersättningsmotorn under 

förutsättning att flygbolaget meddelade leasegivaren månadsvis om 

användning och placering av motorn. Flygbolaget använde och monterade 

ersättningsmotorn i flera olika flygplan, vilka ägdes av flygbolaget och var 

pantsatta till tredje man, och flygbolaget meddelade löpande leasegivaren 

vilket flygplan motorn var placerad i. Vid flygbolagets konkursutbrott hade 

ersättningsmotorn varit monterad i ett av flygbolaget ägt och pantsatt flygplan i 

ca 5 månader.   

 

Den danska lagstiftningen som aktualiserades i fallet, flyregistreringslovens § 

22, gällde omfattningen av panträtt i flygplan. Flyregistreringslovens § 22 st 1 

stadgar: 

” …rättigheter omfattar de i luftfartyget anbragda tillbehören, däribland 

motorer, propellrar, radioutrustning, instrument och andra tillbehör som är 

tillfälligt avskilda från luftfartyget”.  

 

Precis som § 14 inskrivningslagen inkorporerar det danska stadgandet 

Genèvekonventionens art. XVI. Domstolen företog en tolkning av stadgandet i 

flyregistreringslovens § 22 och kom fram till att den danska motsvarigheten till 

principen om accession inte automatisk blir tillämpbar enbart på grund av att 

motorn har en fysisk placering i flygplanet. Domstolen förklarade:    

 

"när ett tillbehör till ett luftfartyg tillfälligt avlägsnas och ersätts av ett annat, 

som ofta förekommer vid reparationer, skulle det utifrån formuleringen av 

flyregistreringsloven § 22 punkt 1 och skibsregistreringslovens § 48 punkt. 1 

vara närliggande att anta samma rättsliga ställning så att de allmänna 

säkerhetsrätterna å ena sidan omfattar tillbehör som avlägsnas från fartyget, 
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medan de å andra sidan inte kan utsträckas att omfatta det tillfälliga 

ersättningsobjektet för vilka vanliga ägarförbehåll är accepterade i rättsteori.”137 

 

Domstolen fann att det avgörande momentet om äganderätten i motorn 

bibehålls efter en montering i flygplanet är motorns tillfälliga eller varaktiga 

placering. Enligt domstolen bedöms inte tillfälligheten eller varaktigheten av 

leasingavtalets tidsram, dvs. att motorn på en av leasegivaren och flygbolaget 

överenskommen fastställd tidpunkt ska avlägsnas från flygplanet. Istället 

bedömde domstolen en tillfällig montering vara den tidsmässiga varaktighet 

som reparationen av motorn som tillfälligt avmonterats och ersatts kräver. 

Domstolen förklarade att det är först när en ersättningsmotor är monterad i 

flygplanet längre än vad reparationstiden för ordinariemotorn objektivt 

indikerar eller om ersättningsmotorn placeras eller förblir placerad i flygplanet 

utan att ordinariemotorn som den ersätter är till reparation som principen om 

accession blir tillämpbar och en förlust av separationsrätten sker. 

 

Domstolen konstaterade att reparationstiderna för en motor kan variera men 

ansåg det vara bevisat att en huvudreparation av en motor tar upp till tre 

månader, varför en tre månaders presumtion fastställdes. Detta innebar att en 

motor som var placerad i ett flygplan längre än tre månader presumerades vara 

varaktigt placerad i flygplanet enligt principen om accession och således 

omfattades av tredje mans panträtt. Domstolen förklarade även bevisbördans 

placering avseende reparationstiden. Bevisbördan för att reparationstiden varit 

kortare än 3 månader eller att föremålet med placeringen inte varit i syfte att 

ordinarie motor ska tas till reparation påvilar den som gör gällande att 

separationsrätt till ersättningsmotorn ska ha gått förlorad genom principen om 

accession. En omvänd bevisbörda gäller för den som påstår att leasegivarens 

separationsrätt inte ska gå förlorad pga. behov av längre reparationstid än tre 

månader och ska då även visa syftet med placeringen.  

 

I de två olika rättsfallen där separationsrätten till motorerna gått förlorad138 på 

grund av sammanfogande hade inget erkännandebrev träffats mellan 

                                                
137  Dom Retten i Sonderborg 2013-12-04 Cimber Sterling, s. 33 
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leasegivaren och tredje man. Domstolen förklarade trots detta att vad gäller 

erkännandebrev (Title of recognition) binder erkännandebrevet tredje man att 

avstå panträtten i flygplanstillbehör om ett sammanfogande skett till förmån för 

ägare av flygplanstillbehöret.  

 

4.3 Tillämpning av § 14 InskrL på exemplet i avsnitt 4 

 

Med hänvisning till ovan redogörelse ska nu § 14 inskrivningslagen tillämpas 

på exemplet i avsnitt 4.  

 

Bankens panträtt i flygplanet omfattar ordinariemotorn eftersom den används 

varaktigt i flygbolagets dagliga drift (leasingavtalets längd är 24 månader) och 

är tillfälligt avskild flygplanet för reparation hos verkstaden vid 

konkursutbrottet (flygplansmotorn var tänkt att monteras tillbaka i flygplan A). 

Detta får till följd att leasingbolaget förlorar sin separationsrätt till motorn och 

gör en äganderättsförlust. Banken får en värdeökning av flygplanet med 

flygplansmotorns värde som kan medföra att bankens fordran i sin helhet täcks. 

Banken kan inte tillgodogöra sig mer än beloppet som är intecknat i 

inskrivningsregistret varför eventuellt värdet av motorn tillkommer 

konkursborgenärerna enligt en förmånsrättsordning. Vad gäller 

ersättningsmotorn som är monterad i flygplan A vid konkursutbrottet omfattas 

denna inte av bankens panträtt. Detta då ersättningsmotorn är tillfälligt 

monterad i (tillfälligt anbringad) flygplanet och inte har ett syfte att vara 

varaktigt monterad i flygplanet (ska endast vara monterad under 

ordinariemotors reparationstid). Dessutom har en eventuell presumtion vad 

gäller reparationstid för motorn inte har överskridits (flygbolaget går i konkurs 

strax efter monteringen). 

 
Principen om accession blir enligt min mening inte tillämpbar enbart på grund 

av montering av tillbehöret i flygplanet. Det får inte röra sig om ett ”tillfällig” 

anbringande eftersom tolkningen av § 14 kräver en avsikt om varaktigt 
                                                                                                                            
138 I det första fallet gick separationsrätten förlorad då motorn som monterades på flygplanet 
inte ersatte en motor på reparation. I det andra fallet ansågs presumtionstiden för reparation 
vara överskriden då motorn hade varit monterad i 5 månader. Det ansågs inte vara bevisat att 
motorn fortfarande ersatte en ordinariemotor på reparation vid konkursutbrottet. 
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anbringande. Det kan argumenteras att en tillfällig montering därför inte 

medför att tillbehöret per automatik blir omfattat av principen om accession. 

Det är först när det är fastställt att tillbehöret inte ersätter ett annat tillbehör 

som principen om accession träder in som en presumtion att tillbehöret 

monterats i varaktigt syfte. Varaktigheten bedöms, enligt min tolkning, således 

inte av den tid som avtalats mellan en finansiär och flygbolaget utan huruvida 

tillbehöret (motorn) ska användas som ett ordinarie tillbehör i flygplanet. Detta 

innebär oavsett om det rör sig om dagar, månader eller år. Principen om 

accession inträder således när det har avgjorts om tillbehöret är ett ordinarie 

tillbehör som därmed kan anses vara placerad i varaktigt syfte. 

 
Enligt min mening tillämpas § 14 oavsett om det finns registrerade rättigheter 

eller oregistrerade rättigheter i tillbehören, såsom exempelvis ägarförbehåll. 

Panträtten omfattar tillbehören genom principen om accession, dvs. när 

varaktighetskriteriet har avgjorts.  

 

Det föreligger dock ett behov att lagstiftaren klargör vad som gäller avseende 

omfattningen av panträtten i flygplan. Ett alternativ som utreds av lagstiftaren 

idag är att tillträda Kapstadskonventionen för att få större förutsebarhet på 

området. Frågan som uppkommer är om ett svenskt tillträde till 

Kapstadskonventionen skulle innebära en förbättring av problemet. Vad ett 

tillträde skulle innebära för Sverige avseende säkerhetsrätter i 

flygplansegendom ska därför kort redogöras.  

 

5. Kapstadskonventionen 
 
I syfte att öka förutsebarheten och trygghet för finansiärer, minska 

finansieringskostnader och förenkla finansiering av flygplansegendom och 

annan flyttbar lös egendom uppkom Kapstadskonventionen med tillhörande 

protokoll år 2001 med ikraftträdande 1 mars år 2006 som ett samarbete mellan 

ICAO och UNIDROIT. 139  
Kapstadskonventionen stadgar allmänna regler 

avseende flyttbar lös egendom. Till Kapstadskonventionen hör tre protokoll 

                                                
139 Dir. 2013:103, s. 1f 
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som är tillämpbara avseende olika typer av lös egendom och som stadgar 

specifika detaljerade regler för egendomstyperna. 140  
Reglerna i respektive 

protokoll ska läsas tillsammans med Kapstadskonventionen som tillsammans 

utgör regleringen för respektive egendomstyp. 141  Protokoll I, även kallat 

Luftfartsprotokollet, är protokollet som hänför sig specifik till 

flygplansbranschen och reglerar säkerhetsrätter i flygplan och flygplansmotorer 

(och helikoptrar).142 

 

Genom Kapstadskonventionen har ett internationellt register införts som 

möjliggör en registrering av säkerhetsrätter i flygplan och flygplansmotorer 

över landsgränser som ska erkännas i alla konventionsstater. 143 

Kapstadskonventionen och Luftfartsprotokollet reglerar särskilt två situationer. 

För det första hur en borgenärs registrerade säkerhetsrätt ska hanteras vid en 

gäldenärs insolvensförfarande och för det andra borgenärens möjligheter till 

verkställighetsåtgärder vid gäldenärens avtalsbrott. 144   Utöver materiella 

bestämmelser om säkerhetsrätterna innehåller konventionen bestämmelser om 

ett internationellt register som möjliggör en registrering av internationella 

säkerhetsrätterna , vilket ICAO utövar tillsyn över driften av. 145  

 

5.1  Kapstadskonventionens tillämpbarhet och reglering av 
säkerhetsrätter i flygplan och flygplansmotorer 
 

Kapstadskonventionen tillsammans med Luftfartsprotokollet reglerar 

säkerhetsrätter i ”aircraft objects” såsom flygplan och flygplansmotorer.146 Tre 

typer av säkerhetsrätter i flygplan och flygplansmotorer omfattas av 

Kapstadskonventionen; säkerhetsrätter som uppkommer till följd av ett 

pantavtal, säkerhetsrätter som innehas av en säljare som har ägarförbehåll i 

                                                
140 Det finns tre protokoll; ett avseende flygplansegendom ”Aircraft objects”, ett avseende 
rymdegendom ”Space assets” och ett avseende järnvägsegendom ”Railway rolling stock”. Se 
”Protocol to the Convention on International Interest in Mobile Equipment on Matters Specific 
to Space Assets”, Protocol to the Convention on International Intersts in Mobile Equipment on 
Matters Specific to Railway Rolling Stock” 
141 Art. 6 Kapstadskonventionen, Goode, s. 7 
142 Art. 1(aa), 2 Kapstadskonventionen, 
143 Art. 1(p), 16, kapitel V Kapstadskonventionen, Goode, s.15 f 
144 Goode, s. 5 
145 Art. 1(kk), 17 Kapstadskonventionen, XVII Luftfartsprotokollet,  Goode, s.15 f, 38, 211 
146 Art. 6, 49 Kapstadskonventionen, art. I p. 2(e), II Luftfartsprotokollet 
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egendomen samt säkerhetsrätter som innehas av en leasegivare enligt ett 

leasingavtal.147  

 

För att Kapstadskonventionen och Luftfartsprotokollets regler ska bli 

tillämpbara krävs att det föreligger ett avtal där någon av ovannämnda 

säkerhetsrätter i flygplan eller flygplansmotor uppkommer i vilket 

säkerhetsrätten är identifierad.148Avtalet vari säkerhetsrätten uppkommer måste 

vara av ett internationellt intresse.149 Ett internationellt intresse föreligger om 

vissa formaliakrav är uppfyllda såsom att avtalet genom vilket säkerhetsrätten 

uppkommer är skriftligt, kopplat till ett objekt som rättighetshavaren har rätt att 

disponera över, objektet kan identifieras enligt Luftfartsprotokollet och att de 

säkerställda skyldigheterna är bestämda i säkerhetsavtalet.150 Avtalets giltighet 

och uppkomst bestäms enligt nationella regler i varje konventionsstat.151 Detta 

medför att frågor som rör säkerhetsrättens giltighet, avtalets uppkomst och 

rättsliga verkan förbehålls varje konventionsstat.  

 

Ett ytterligare krav för reglernas tillämpbarhet är att flygbolaget, gäldenären, 

vid tiden då avtalet vari säkerhetsrätten uppkommer var stationerad i en 

konventionsslutande stat. Finansiären i egenskap av borgenär kan då åtnjuta 

konventionens fördelar och inget krav uppställs att även borgenären måste vara 

stationerad i en konventionsslutande stat.152 Kravet vad gäller att flygbolaget är 

stationerad i en konventionsslutande stat uppfylls på olika sätt beroende på om 

det rör sig om flygplan eller flygplansmotorer. Eftersom Chicagokonventionen 

har uppställt ett krav på registrering av flygplan för operativ verksamhet, dvs. 

att flygplanet har en nationalitet, krävs att ett flygplan har en nationalitet 

genom registrering i en konventionsslutande stat vid tiden för avtalets 

uppkomst.153 Då flygplansmotorer inte kan ha en nationalitet till skillnad från 

                                                
147 Goode, s. 5 
148 Art. 2(1),(2), (3) Kapstadskonventionen 
149 Art 2, 7 Kapstadskonventionen 
150 Art. 7 Kapstadskonventionen, Goode, s. 65 
151 Goode, s. 60 
152 Art. 3, 4 Kapstadskonventionen 
153 Art. IV Luftfartsprotokollet, Goode, s. 186 f 
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flygplan gäller som huvudregel att det är i den stat som flygbolaget har en 

anknytning till genom bolagets registrering eller säte m.m.154 

 

För att säkerhetsrätter i flygplansmotorer ska vara möjliga att etablera uppställs 

vidare specifika krav avseende typ av motor. Vad gäller jetmotorer ska dessa 

ha en dragkraft om minst 1750 lb och turbin- eller kolvdriven motor ska ha 

minst 550 hästkrafter. För säkerhetsrätter i flygplan krävs att flygplanskroppen 

har en lägsta kapacitet att frakta minst 2750 kg gods eller minst 8 personer. 

Gemensamt krav för att säkerhetsrätter i flygplansmotorer och flygplan ska 

kunna etableras är att de används inom civil luftfart. 155 

 

Om alla ovannämnda krav är uppfyllda skyddas säkerhetsrätten enligt 

konventionen och kan registreras i det internationella registret. Registreras 

säkerhetsrätten får den viss prioritet vid flygbolagets insolvens medan en 

oregistrerad internationell säkerhetsrätt endast ger borgenären möjlighet till 

verkställighetsåtgärder vid flygbolagets avtalsbrott. 156  Syftet med en 

internationell registrering av säkerhetsrätterna i flygplan och flygplansmotorer 

är att de ges internationell publicitet för finansiärer och utomstående som får 

information huruvida flygplan och flygplansmotorer är belastade med 

säkerhetsrätter.157 

 

Kapstadskonventionen utesluter inte att säkerhetsrätter i flygplan och 

flygplansmotorer kan uppkomma enligt nationell rätt. Om en säkerhetsrätt inte 

registreras i det internationella registret kan den fortfarande ha rättsverkningar i 

den nationella staten och omfattas av Kapstadskonventionens prioritetsregler. 

Enligt prioritetsreglerna har en registrerad internationell säkerhetsrätt som 

etableras i det internationella registret ett starkare skydd än en oregistrerad 

säkerhetsrätt i den nationella staten då den internationella säkerhetsrätten ges 

företräde. 158 Kapstadskonventionens regler hindrar inte att en borgenär som har 

en nationell säkerhetsrätt i egendomen, vilken uppkommit genom nationell rätt 
                                                
154 Art. 3(1), 4 Kapstadskonventionen 
155 Art. I p. 2(b)(e) Luftfartsprotokollet 
156 Art. 8, 11, 29, 30, 34 Kapstadskonventionen, art. IX, XVI Luftfartsprotokollet, Goode, s. 
38, 193  
157 Goode, s. 15 
158 Art. 29 Kapstadskonventionen, Goode, s.9, 13 
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men som inte har internationellt skydd, gör gällande säkerhetsrätten i 

flygbolagets konkurs. Den nationella säkerhetsrätten som uppkommit genom 

den nationella rätten erkännas i flygbolagets konkurs och förlorar således inte 

sin rättsliga status. 159 

 

I såväl Kapstadskonventionen som Luftfartsprotokollet ges den 

fördragsslutande staten möjlighet att begränsa respektive utöka tillämpligheten 

av vissa bestämmelser genom att avge förklaringar till enskilda artiklar.160 För 

att nationella intressen ska kunna tillgodoses erbjuder Kapstadskonventionen 

en möjlighet för tillträdande stat att exkludera eller utöka vissa specifika regler. 

Som exempel kan nämnas att en tillträdande stat kan ge prioritet till vissa 

nationella säkerhetsrätter som uppkommer enligt nationell rätt och som inte 

kan registreras i det internationella registret framför säkerhetsrätter som 

registreras i det internationella registret.161 Det ska dock särskilt noteras att en 

tillträdande stat inte får exkludera regler om möjlighet till registrering eller 

etablering av säkerhetsrätter i flygplansmotorer. 162 

 

5.2 Kapstadskonventionens effekter för panträtten i flygplan  
 

Flygplansmotorer är behandlade som separata objekt från flygplan i 

Kapstadskonventionen och Luftfartsprotokollet. Anledning till detta är att 

flygplansmotorer är av betydande värde som finansieras separat från 

flygplanet, ofta byter ägare eller besittning och flyttas mellan flygplan i syfte 

att underhållas för att värdet ska bestå. Det har ansetts vara olämpligt att ägare 

av flygplansmotor genom principer om sammanfogande, dvs. accession, 

förlorar äganderätten till motorn som istället övergår till ägare av, eller 

rättighetsinnehavare i, flygplanet.163 

 

Eftersom säkerhetsrätter i flygplansmotorer kan registreras separat från 

flygplanet betraktas aldrig flygplansmotorer som tillbehör till ett flygplan. 
                                                
159 Art. 30(1)(2)(3) Kapstadskonventionen, Goode, s.19, 114 f 
160 se artiklarna 39, 40, 50, 52–55. 57-58 och 60 Kapstadskonventionen samt artiklarna XIX, 
XXIV, XXIX och XXX Luftfartsprotokollet 
161 Art. 39 Kapstadskonventionen, Goode, s. 9  
162 Goode, s. 16 
163 Goode, s. 11 
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Reglerna i Kapstadskonventionen och Luftfartsprotokollet har företräde 

framför Genèvekonventionens regler.164 Detta resulterar i att definitionen av 

vad som ingår i ett flygplan enligt Genèvekonventionens artikel XVI inte 

kommer att kunna användas som vägledning vid bedömning om vad panträtten 

i flygplan omfattar. Istället är det definitionen enligt Kapstadskonventionen 

och Luftfartsprotokollet som blir aktuell. Flygplan har enligt 

Luftfartsprotokollet fått en tämligen vid definition att innefatta, förutom 

flygplanskroppen, alla delar, tillbehör och utrustning som monterats i 

flygplanet samt data, manualer, anteckning och register som tillkommer 

flygplanet. Att flygplan får en bred definition medför att en panträtt i flygplanet 

inkluderar alla tillbehör med undantag för flygplansmotorer som utgör en egen 

kategori av ”aircraft objects”.  

 

Flygplanstillbehörsproblematiken är således till viss del löst om Sverige 

tillträder Kapstadskonventionen och Luftfartsprotokollet. Regleringen ökar 

förutsebarheten för en finansiär hur dennes rättighet i ett tillbehör kommer att 

stå sig vid ett flygbolags konkurs då det uttryckligen är definierat att alla 

tillbehör förutom motorer ingår i flygplanet. Samtidigt medför regleringen och 

definitionen av flygplan att rättigheter i tillbehör och andra delar till flygplan 

inte skyddas och går förlorade om sådana uppkommer vid finansieringen och 

tillbehören monteras på flygplanet. Detta kan medföra att det blir svårt för 

flygbolaget att finansiera tillbehören genom externa finansieringsformer 

eftersom värdet av tillbehören tillfaller ägaren eller en rättighetshavare av 

flygplanet vid en montering.  

 

Vad gäller säkerhetsrätter i flygplansmotorer har dessa reglerats särskilt vilket 

medför att rättigheterna i flygplansmotorer aldrig riskeras att gå förlorade vid 

av- eller påmonteringen i flygplanen i ett flygbolags flygplansflotta. Detta får 

till följd att principer om accession som i den nationella rätten kan medföra 

förlust av separationsrätten till motorn på grund av sammanfogandet med 

flygplanet inte längre tillämpas. Att motorer har fått en särskild ställning i 

konventionen har därför löst en viktig del i flygplanstillbehörsproblematiken. 

Luftfartsprotokollet stadgar uttryckligen i artikel XIV (3) att rättigheter i en 
                                                
164 Art. XXIII Luftfartsprotokollet, Goode, s. 39, 217 
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flygplansmotor inte påverkas av en av- eller påmontering av flygplansmotorn i 

ett flygplan. Detta medför att även att om nationella regler och principer om 

accession skulle medföra att rättigheterna går förlorade vid en montering, dvs. 

hanterar flygplansmotorer på annat sätt än konventionens regler, är dessa utan 

verkan.165  

 
Det är svårt att i vidare utsträckning redogöra för hur Kapstadskonventionens 

regler skulle lösa problemet som finns i svensk rätt avseende 

flygplanstillbehörsproblematiken eftersom Sverige ännu inte tillträtt 

konventionen. Med detta menas att det är oklart om och vilka regler som 

kommer att exkluderas om Sverige tillträder konventionen enligt den möjlighet 

som Kapstadskonventionen stadgar. Klart är i vart fall att flygplansmotorer 

kommer ges ett särskilt skydd, vilket är en skillnad från dagens gällande rätt på 

området. 

 

6. Avslutning 
 
Panträtten i flygplan är en säkerhetsrätt som spelar en viktig roll vid 

flygplansinvesteringar. Vad panträtten i flygplan omfattar är dock inte helt 

klart, inte minst på grund av otydligheten i §14 inskrivningslagen. Innebörden 

av § 14 i inskrivningslagen spelar en, enligt min mening, viktigt roll vid 

finansiering av all flygplansegendom eftersom paragrafen anger omfattningen 

av panträtten i flygplanet i vilket tillbehör och andra delar monteras på. 

Otydligheten i § 14 ger upphov till en osäkerhet huruvida en rättighet i 

tillbehör till flygplan, såsom flygplansmotorer, ges rättlig verkan i ett 

flygbolags konkurs eller om tillbehöret istället omfattas av panträtten i 

flygplanet. § 14 innefattar principen om accession, vilket försvårar leasing av 

ordinariemotorer och andra ordinarie tillbehör eftersom de kan anses varaktigt 

anbringade flygplanet trots korta lesingtider och därmed förlora sin rättsliga 

status.  

 

                                                
165 Goode, s. 111 
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Även om parterna obligationsrättsligt kan avtala vad som ska ske med 

säkerhetsrätten eller egendomen i avtalet, blir avtalet meningslöst om 

egendomen genom sakrättsliga regler inte skyddas i konkursen på sätt som 

parterna åsyftat. Det uppkommer ett, enligt min mening, orimligt resultat. 

Rättighetsinnehavare av ett flygplan får dessutom en värdeökning vid 

sammanfogandet då flygplanet anses omfatta tillbehör som monterats på 

flygplanet. Detta är något som kan försvåra finansiering av flygplanstillbehör.  

 
Internationaliseringen i flygindustrin med finansiärer över landsgränser ställer 

ökade krav på harmonisering av reglerna för att erhålla förutsebarhet vad gäller 

säkerhetsrätterna i flygplanstillbehören. Flygplanstillbehörsproblematiken 

skulle enligt min mening kunna förbättras genom ett svenskt tillträde till 

Kapstadskonventionen. Kapstadskonventionens reglering av säkerhetsrätter i 

flygplan utsträckas till att omfatta all egendom (förutom motorer som särskilt 

reglerats). Detta medför i vart fall en förutsebarhet, även om det möjligen 

motverkar extern finansiering av övriga flygplanstillbehör. I vart fall är 

finansiärerna medvetna om regleringen och kan skydda sin äganderätt till 

flygplanstillbehören genom att träffa Title of recognition avtal med 

rättighetsinnehavare i flygplanet som förutsättning för finansieringen. En 

rättighetsinnehavare blir då obligationsrättsligt bunden att lämna ut tillbehöret 

till finansiären vid flygbolagets avtalsbrott eller konkurs. På så sätt motverkas 

en förlust av äganderätten genom den breda definitionen av flygplan i 

Kapstadskonventionen. 

 
Kapstadskonventionen skulle särskilt innebära en lösning på 

flygplanstillbehörsproblematiken avseende flygplansmotorer då en 

konventionsstat inte kan göra undantag från möjligheten för en borgenär att 

etablera säkerhetsrätter i flygplansmotorer. Att nationella regler avseende 

flygplansmotorer som tillbehör till flygplan får ge vika för konventionens 

regler är enligt min mening rimligt eftersom syftet med Kapstadskonventionen 

och Luftfartsprotokollet är att hantera flygplan och flygplansmotorer separat 

för att tillgodose branschens behov om ökad förutsebarhet för finansiärer. Vad 

gäller säkerhetsrätter i flygplansmotorer är det särskilt viktigt att en registrering 

möjliggörs eftersom motorer ofta byts ut och monteras på flygplan i 
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flygplansflottorna (inte minst genom olika Motor pooling arrangemang) vilka 

vanligtvis är pantsatta till tredje man som ett led i finansieringen. 

Flygplansmotorer finansieras främst genom leasing med ägarförbehåll som 

ställd säkerhetsrätt och konventionens reglering av flygplansmotorer skulle 

därmed innebära att en leasegivare får separationsrätt till flygplansmotorn vid 

flygbolagets konkurs.  

 

Ett svenskt tillträde till Kapstadskonventionen skulle således öka 

förutsebarheten vad gäller säkerhetsrätter i flygplanstillbehör och effektivisera 

finansieringen av flygplansmotorer.  Om Sverige inte tillträder 

Kapstadskonventionen behövs i vart fall en revidering av 1955 års stadgande i 

§ 14 inskrivningslagen eftersom det råder helt andra marknadsförhållanden 

idag än då paragrafen tillkom. Ett förtydligande om vad som gäller på området 

skulle vara att föredra om Sverige inte tillträder Kapstadskonventionen och det 

tillhörande Luftfartsprotokollet. 
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