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Sammanfattning)

SaleFandFleaseback!är!främst!ett!sätt!för!näringsidkare!att!finansiera!sin!verksamhet!genom!att!ge!säF

kerhet!i!egendom!som!de!innehar!och!fortfarande!vill!behålla!i!verksamheten.!Näringsidkaren!säljer!

då!egendom!till!en!långivare!som!i!sin!tur!utger!ett!lån!varpå!näringsidkaren!sedan!återhyr!egendomen.!

På!så!vis!har!långivaren!fått!en!säkerhet!i!och!med!köpet!av!egendomen!och!näringsidkaren!kan!samF

tidigt!behålla!egendomen!i!och!med!förhyrningen.!SaleFandFleaseback!är!ett!sätt!att!främst!finansiera!

kostsam!egendom!varför!denna!uppsats!främst!inriktar!sig!på!dyrare!lösöre!såsom!tåg!och!flygplan.!!

Vid!saleFandFleaseback!finns!en!rad!juridiska!problem!som!behandlas!i!denna!uppsats.!Frågor!som!tas!

upp!är!bland!annat!vilket!sakrättsligt!moment!som!krävs!för!borgenärsskydd!i!försäljningsdelen,!tradF

itionsprincipen!eller!registrering!enligt!lösöreköplagen,!LkL.!I!leasingdelen!tas!bland!annat!upp!frågan!

om!avgränsningen!mellan!leasing!och!kreditköp,!vilket!har!betydelse!för!om!separationsrätt!eller!avF

räkning!föreligger.!

I!början!av!2015!lades!det!fram!en!utredning!av!lösöreköpskommittén!om!att!avskaffa!traditionsprinF

cipen!till!förmån!för!avtalsprincipen!vid!omsättningsöverlåtelser.!I!samband!med!detta!har!kommittén!

även! lagt! fram!ett! förslag!om!att! införa!en!pantregisterlag! istället! för!nuvarande! lösöreköplag.!Hur!

dessa!förändringar!påverkar!saleFandFleaseback!utreds!i!ljuset!av!nuvarande!reglering.!

Det!har!även!lagts!fram!ett!förslag!om!att!Sverige!ska!tillträda!den!internationella!konventionen!vid!

namn!Kapstadskonventionen!med!tillhörande!protokoll!om!flygplan.!Denna!konvention!tar!sikte!på!ett!

förfarande!för!registrering!av!internationella!säkerheter!i!flygplan,!flygplansmotorer!och!helikoptrar.!

Hur! ett! tillträde! till! denna! konvention! skulle! komma!att! påverka! saleFandFleaseback! utreds! också! i!

denna!uppsats.!!!
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1.)Inledning)

1.1.)Bakgrund)

Näringslivet!har!behov!av!att!kunna!finansiera!nya!investeringar.!Detta!sker!främst!genom!lån.!Då!ett!

lån!ska!upptas!kräver!ofta!långivaren!att!låntagaren!lämnar!någon!form!av!säkerhet.!Detta!för!att!lånF

givaren!ska!ha!en!möjlighet!att!få!tillbaka!pengar!ur!låntagarens!egendom!ifall!denne!hamnar!på!obeF

stånd!eller!av!någon!annan!anledning!är!ovillig!att!betala.!Det!finns!en!rad!möjliga!sätt!för!ett!företag!

att!lämna!säkerheter.!Det!kan!bland!annat!ske!genom!pant!eller!företagshypotek.!Vid!pantsättning!av!

lösöre!krävs! tradition!av!den!pantsatta!egendomen,!dvs!att!egendomen!överlämnas! till! långivaren.!

Företagshypotek!är!en!hypotekarisk!säkerhet.!Säkerheten!ligger!i!det!fallet!i!den!lösa!egendomen!i!det!

gäldenärsföretaget.!Värdefull!egendom!går!även!att!utnyttja!som!som!säkerhet!på!ett!annat!sätt!nämF

ligen!genom!saleFandFleaseback,!detta!förfarande!kan!närmast!sägas!vara!ett!mellanting!mellan!pant!

och!företagshypotek.!Det!liknar!pant!på!så!vis!att!det!rör!viss!specificerad!egendom!men!såsom!i!fallet!

med!företagshypoteket!så!får!låntagaren!behålla!besittningen!till!egendomen,!vilket!är!en!fördel!då!

denne!fortsatt!kan!använda!egendomen!i!sin!verksamhet.!Bilden!nedan!visar!på!hur!partsförhållandena!

ser!ut!vid!en!saleFandFleaseback.!Låntagaren,!i!detta!fall!leasetagaren,!säljer!egendomen!till!långivaren,!

i!detta!fall!leasegivaren,!för!att!sedan!direkt!hyra,!eller!leasa,!tillbaka!egendomen.!Egendomen!flyttar!

således!aldrig!på!sig!utan!byter!bara!ägare.!På!detta!sätt!får!leasegivaren!separationsrätt!till!egendoF

men!för!det!fall!leasetagaren!skulle!hamna!på!obestånd.!

!

För!att!det!ska!vara!värt!att!genomföra!en!saleFandFleaseback!på!egendom!krävs!att!det!finns!ett!beF

tydande!värde!i!denna.!Detta!för!att!leasegivaren!ska!ha!ett!ekonomiskt!försvarbart!skydd!ifall!denne!

behöver!realisera.!Sådan!egendom!som!således!kan!vara!lämplig!för!saleFandFleaseback!är!stora!maF

skiner,!såsom!tåg!och!flygplan.!
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För!överlåtelser!och!tagande!av!pant!i!lösöre,!vilket!både!tåg!och!flygplan!är,!finns!det!vissa!sakrättsliga!

moment!som!måste!uppfyllas!för!att!långivaren!ska!bli!skyddad!mot!säljaren/pantsättarens!övriga!borF

genärer.!För!flygplan!finns!en!särreglering!genom!inskrivning!i!register!hos!Transportstyrelsen!och!för!

tåg!gäller!allmänna!regler!för!lösöre,!främst!utvecklade!genom!praxis,!nämligen!att!tradition!krävs!för!

sakrättsligt!skydd.!Ett!alternativ!till!tradition!är!registrering!i!enlighet!med!lagen!(1845:50!s.1)!om!hanF

del!med!lösören,!som!köparen!låter!i!säljarens!vård!kvarbliva,!LkL.!

På!detta!område!har!det! lagts! fram!två! förslag! som,!om!de!antas,!kan!väntas!ge! stora!effekter! för!

sakrätten.!Dels!är!det!ett!förslag!om!lagstiftande!om!ett!skifte!från!traditionsprincipen!till!avtalsprinciF

pen!vad!gäller!omsättningsöverlåtelser!av!lösöre!och!införandet!en!pantregisterlag,!varigenom!regiF

strering!blir!möjlig!för!säkerhetsöverlåtelser.!Dels!ett!förslag!om!att!Sverige!ska!tillträda!den!internatF

ionella!Kapstadskonventionen,!vilken!ger!möjlighet!att!registrera!internationella!säkerheter!i!flygplan.!

1.2.)Ämnesval)

Rättsfiguren!saleFandFleaseback!kommer!från!USA.!I!Sverige!finns!ingen!samlad!lag!som!tar!sikte!på!

det!sakrättsliga!aspekterna!av!detta!sätt!att!ge!säkerheter!och!området!för!leasing!är!inte!heller!regleF

rat!på!något!närmare!sätt.!Valet!av!ämne!har!gjorts!utifrån!i!huvudsak!två!aspekter.!!

För!det!första!har!det!kommit!två!utredningar!som!kan!komma!att!leda!till!stora!förändringar!av!sakrätF

ten!vad!gäller!lösöre.!Vad!kommer!hända!om!en!övergång!till!avtalsprincipen!sker!för!lösöre!och!vad!

kan!tänkas!hända!om!Kapstadskonventionen!tillträds.!

För!det!andra!är!saleFandFleaseback!en!rättsfigur!som!innehåller!flera!intressanta!aspekter,!som!kan!

skapa!juridiska!problem.!Dessa!är!bland!annat!vilka!sakrättsliga!moment!som!krävs!för!borgenärsskydd;!

inskrivning,! registrering,! tradition!eller! sakrättsligt! skydd!direkt! i!och!med!avtalet.!Detta!område!är!

intressant!särskilt!då!traditionsprincipen!i!princip!helt!vuxit!fram!genom!praxis.!En!annan!aspekt!är!att!

borgenärsskyddet!består!av!en!separationsrätt!på!grund!av!äganderätt!för!leasegivaren!för!egendom!

som!denne!inte!besitter,!vilket!inte!heller!detta!är!lagstadgat!och!slutligen!leasingens!förhållande!till!

kreditköp!enligt!lagen!(1978:599)!om!avbetalningsköp!mellan!näringsidkare!m.fl.,!AvbL.!Vad!är!det!som!

avgör!ifall!ett!avtal!är!att!anse!som!leasing!eller!kreditköp!och!vari!ligger!skillnaden.!

1.3.)Terminologi)

Då!saleFandFleaseback!innehåller!en!rad!olika!moment,!såsom!köp!och!hyra/leasing!samt!att!det!är!en!

form!av!förtäckt!pant!då!förfarandet!används!för!att!ge!säkerhet!för!lån!kan!aktörerna!benämnas!på!

en!rad!olika!sätt.!Företaget!som!tar!upp!lånet!är!låntagare,!gäldenär,!säljare,!leasetagare!och!pantsätF
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tare!på!samma!sätt!som!bolaget!som!ger!lånet!är!långivare,!borgenär,!köpare,!leasegivare!och!panthaF

vare.! I!denna!framställning!kommer!begreppen! leasegivare!och! leasetagare!används!om!inte!något!

specifikt!av!dessa!moment!nämns.!

Tradition,!som!betyder!överlämnande,!är!det!sakrättsliga!moment!som!är!huvudregeln!för!borgenärsF

skydd!vad!gäller!lösöre.!Detta!moment!kommer!till!uttryck!genom!traditionsprincipen!eller!traditionsF

kravet!som!i!denna!framställning!är!synonyma.!Även!sakrättsligt!skydd!och!borgenärsskydd!är!synoF

nyma!och!innebär!i!korthet!att!en!köpare/panthavare!har!företräde!till!egendomen!han!har!säkerhet!i!

framför!någon!annan!av!gäldenärens!borgenärer.!

SaleFandFleaseback!kan!stavas!på!en!rad!olika!sätt!med!eller!utan!bindestreck!och!med!eller!utan!särF

skrivning!av!”leaseback”,!jag!har!valt!att!på!ett!stringent!sätt!skriva!saleFandFleaseback.!!

Även!säkerhetsöverlåtelser!används!synonymt!till!saleFandFleaseback!i!detta!arbete!även!om!det!finne!

en!viss,!till!stor!del,!hypotetisk!skillnad!som!redogörs!för!i!kap!2.4.3.!

Äganderättsförbehåll,!återtagandeförbehåll!och!ägarförbehåll!har!idag!samma!betydelse!och!i!denna!

uppsats!används!äganderättsförbehåll!synonymt!för!dessa.!

1.4.)Avgränsningar)

För!att!det!ska!vara!ekonomiskt!att!använda!sig!av!saleFandFleaseback!krävs!att!den!underliggande!

egendomen!har!ett!väsentligt!värde,!exempel!på!denna!typ!av!egendom!är!flygplan!och!tåg.!För!att!

bolag!ska!ha!råd!att!göra!investeringar!i!denna!typ!av!egendom!krävs!att!lån!kan!ges!och!för!att!låneF

kostnaderna!inte!ska!bli!för!höga!krävs!säkerheter.!Både!tåg!och!flygplan!är!lösöre!och!därför!kommer!

denna!uppsats!att!fokusera!på!lösöre.!!

SaleFandFleaseback!används!idag!inte!i!så!stor!omfattning,!för!tåg!har!dock!bland!annat!SJ! i!stor!utF

sträckning!använt!sig!av!saleFandFleaseback!för!att!finansiera!sin!verksamhet!genom!att!sälja!och!hyra!

tillbaka!lok!och!tågvagnar.1!Dessa!får!därför!representera!lösöre!som!inte!har!någon!särreglering.!

Lösöre!som!också!används!vid!saleFandFleaseback!är!flygplan.!För!dessa!finns!särreglering!i!form!av!ett!

inskrivningsförfarande.!Vilket!kommer!att!belysas!ur!ett!nationellt!och! internationellt!perspektiv!då!

förslaget!på!detta!område!berör!en!internationell!konvention.!

Denna!uppsats!tar!främst!sikte!på!de!sakrättsliga!aspekterna,!varför!obligationsrättsliga!aspekter!endF

ast!kommer!att!beröras!om!de!har!direkt!inverkan!på!de!sakrättsliga!frågorna.!Det!kan!finnas!en!rad!

andra!aspekter!som!är!bestämmande!för!vilken!finansieringsform!ett! företag!väljer.!Detta!kan!vara!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Millqvist!(2015),!s.!149.!
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aspekter!såsom!beskattning,!stämpelskatter!och!redovisningstekniska!frågor!men!detta!kommer!inte!

att!beröras!närmare.!

Annan!egendom!med!stora!värden!är!fastigheter!men!då!dessa!utgör!fast!egendom!och!denna!uppsats!

inriktas!på!lös!egendom!kommer!detta!att!lämnas!utanför.!

Vad!gäller!flygplan!kommer!de!sakrättsliga!frågorna!att!gås!igenom!både!vad!gäller!svensk!nationell!

rätt!idag!samt!vilka!regler!som!kommer!att!gälla!enligt!Kapstadskonventionen.!Utanför!detta!arbete!

hamnar!de!kapstadsrabatter!som!följer!om!Sverige!tas!med!på!”Kapstadslistan”!samt!billigare!finanF

siering!genom!EETC:er,!(Enhanced4Equipment4Trust4Certificate).!!

1.5.)Syfte)och)frågeställningar)

Sakrätten!är!ett!område!som!historiskt!sett!varit!ett!trögt!system!där!traditionsprincipen!länge!varit!

tungt!förankrad!samt!det!är!ett!område!med!stark!nationell!prägel.!Syftet!med!detta!arbete!är!att!ta!

reda!på!vad!förändringar!på!detta!område!kan!tänkas!få!för!konsekvenser!för!näringslivet!både!natF

ionellt!och!internationellt.!

För!att!belysa!detta!ska!denna!uppsats!redovisa!vad!som!kan!tänkas!hända!med!saleFandFleaseback!i!

och!med!de!förändringar!som!är!på!gång!med!förslaget!om!att!avskaffa!traditionsprincipen!och!att!

införa!en!pantregisterlag!i!SOU!2015:18!samt!hur!ett!eventuellt!anslutande!till!Kapstadskonventionen!

kan!påverka!den!nationella!prägel!som!tidigare!rått.!Dessa!frågor!ska!besvaras!och!analyseras!i!ljuset!

av!vad!för!effekt!det!kan!tänkas!få!och!om!detta!kan!tänkas!vara!ekonomiskt!gynnsamt!för!näringslivet.!

Därför!kommer!uppsatsen!försöka!besvara!följande!frågeställningar:!

1.! Hur!ser!rättsläget!för!saleFandFleaseback!ut!idag.!Dvs!vad!är!gällande!rätt!och!vilka!problem!

finns!idag!med!saleFandFleaseback.!För!att!kunna!jämföra!vad!som!kan!tänkas!hända!om!förF

slagen!går!igenom!behöver!denna!fråga!besvaras.!

2.! Hur!kommer!det!nya!förslaget!om!att!avskaffa!traditionsprincipen!vid!överlåtelser!av!lösöre!

och!införandet!av!en!pantregisterlag!att!påverka!saleFandFleaseback.!

3.! Hur!kommer!ett!anslutande!till!Kapstadskonventionen!att!påverka!saleFandFleaseback!av!flygF

plan!och!flygplansdelar.!

1.6.)Disposition)

För!att!besvara!ovan!angivna!frågeställningar!kommer!först!i!kapitel!två!en!genomgång!av!gällande!rätt!

vad!avser!saleFandFleaseback.!Då!saleFandFleaseback!består!av!två!led,!ett!försäljningsled!och!sedan!

ett!leasingled,!kommer!dessa!två!att!behandlas!separat.!!
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Kapitel!tre!kommer!sedan!att!behandla!dels!vad!som!föreslås!i!det!nya!förslaget,!SOU!2015:18,!och!

dels!vilka!konsekvenser!detta!kan!tänkas!få!för!saleFandFleaseback.!

Det!finns!idag!ett!nationellt!förfarande!avseende!flygplan.!Gällande!rätt!för!inskrivning!av!säkerheter!i!

flygplan!kommer!att!gås!igenom!i!kapitel!fyra.!

Kapitel! fem!kommer!att!behandla!Kapstadskonventionen!och!vad!den!kan! få! för!konsekvenser!vad!

avser!saleFandFleaseback!för!flygplan!och!flygplansdelar.!

Frågeställningarna!och!analys!kommer!att!besvaras!löpande!genom!uppsatsen!varefter!de!olika!delF

frågorna!och!underfrågorna!behandlas.!I!kapitel!sex!kommer!även!en!sammanfattning!av!slutsatsen!

på!frågeställningarna!att!lämnas.!

1.7.)Metod)

Metoden!som!valts! i!denna!uppsats!är!en!rättsanalytisk!metod!med! inslag!av!rättspolitisk!metod.! I!

korthet!går!den!rättsanalytiska!metoden!ut!på!att!fastställa!gällande!rätt.!Denna!metod!påminner!till!

stor!del!om!den!rättsdogmatiska!metoden!men!är!inte!i!lika!hög!utsträckning!bunden!av!de!traditionF

ella!rättskällorna!och!det!går!att!ha!ett!mer!kritiskt!grepp!om!dessa.!Rättspolitisk!metod!har!ett!större!

fokus!på!hur!rätten!borde!var,!de4lege4ferenda,4och4syftet4är4att4se4på4vilket4sätt4rätten4kan4ändras4för4

att4bli4bättre.2!!

Kapitel!två!och!kapitel!fyra!behandlas!med!en!rättsanalytisk!metod,!där!syftet!är!att!fastställa!gällande!

rätt,!de4lege4lata.4I!dessa!kapitel!har!rättskälleläran!använts!i!en!något!vidare!bemärkelse.!Främst!har!

de!traditionella!rättskällorna!att!använt;!lag,!lagförarbeten,!prejudikat!och!doktrin!med!fokus!på!preF

judikat!och!doktrin!då!det!inom!sakrätten!i!detta!arbete!finns!mycket!lite!lag!att!tillgå.!Utvidgningen!

består!i!att!några!rättsfall!från!hovrätten!och!marknadsdomstolen!även!tagits!med!då!det!saknas!praxis!

från! högsta! domstolen! i! dessa! frågor.! Denna! praxis! har! dock! inte! samma! dignitet! som!praxis! från!

högsta!domstolen.3!

Kapitel!tre!och!kapitel!fem!har!behandlats!med!en!delvis!rättspolitisk!metod!men!med!ett!förfarande!

som!i!stor!grad!sammanfaller!med!den!rättsanalytiska!metoden.!Dessa!kapitel!är!framåtblickande!då!

de!behandlar!lagförslag!och!förändringar!av!gällande!rätt.!Analysen!förs!sedan!utifrån!om!dessa!förF

ändringar!kommer!att!vara!gynnsamma!ur!en!samhällsekonomisk!synvinkel!och!ur!en!för!rättssystemet!

i!sig!bra!synvinkel.!Då!förslagen!är!framlagda!genom!SOU:er!och!en!konvention!är!förfarandet!ändå!att!

likna!vid!en!rättsanalytisk.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Sandgren,!s.!45f.!och!s.!47f.!4
3!Sandgren,!s.!40f.!
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Den!rättsanalytiska!metoden!och!den!rättspolitiska!metoden!har!inga!skarpa!linjer!sig!emellan!och!en!

vidare!utredning!om!exakt!var!skiljelinjen!mellan!dessa!går!i!denna!uppsats!behöver!därför!inte!dras.4!

För!att!nämna!något!om!de!källor!som!använts!har!hänvisats!till!relevant!källa!vid!faktapåståenden,!

denna!är!dock! inte!uttömmande,!särskilt! inte!vad!gäller!doktrin,!då!de!flesta!författare!hänvisar!till!

varandra!och!har!samma!åsikt,!där!åsikterna!går!isär!redovisas!detta.!För!analysen!har!källor,!främst!i!

form!av!artiklar!i!doktrinen!använts!av!författare!med!hög!dignitet!på!området.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Sandgren,!s.!55.!
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2.)Gällande)rätt)för)saleKandKleaseback)av)lösöre)

2.1.)Inledning)

Detta!avsnitt!inleds!med!en!översiktlig!genomgång!av!vilka!sakrättsliga!moment!som!gäller!för!olika!

egendomstyper.!Därefter!följer!en!genomgång!av!vad!som!skiljer!fast!egendom!från!lös!egendom.!SeF

dan!kommer!en!genomgång!av!de!sakrättsliga!moment!som!är!aktuella!idag!vad!gäller!saleFandFleaseF

back.!Såsom!bilden!nedan!visar!består!saleFandFleaseback!av!två!delar.!En!försäljningsdel!där!tradition!

eller!registrering!enligt!LkL!gäller!för!lösören.!Den!andra!delen!av!en!saleFandFleaseback!är!leasingdeF

len,!där!saken!leasas!tillbaka!till!säljaren!i!det!första!ledet.!Av!intresse!här!är!villkoren!för!separationsF

rätt! vid! leasing! samt! dess! avgränsning! mot! kreditköpen.! Genomgång! av! de! två! leden! följer! efter!

varandra.!Sist!följer!en!kort!genomgång!av!ett!par!alternativ!till!saleFandFleaseback.!Detta!avsnitt!har!

till!uppgift!att!besvara!den!första!frågeställningen;!hur!ser!rättsläget!för!saleFandFleaseback!ut! idag.!

Dvs!vad!är!gällande!rätt!och!vilka!problem!finns!idag!med!saleFandFleaseback.!

Vid!saleFandFleaseback!säljer!den!kommande!leasetagaren!en!sak!till!ett!finansbolag,!leasegivaren!och!

hyr!sedan!tillbaka!saken!igen.!Detta!gör!att!leasetagaren!får!loss!medel!för!nyinvesteringar!och!annat.!

Leasetagaren!har!då!haft!besittning!till!saken!innan!leasingupplägget!och!detta!gör!att!besittningen!

inte!ändrats,!för!att!leasegivaren!ska!få!sakrättsligt!skydd!genom!separationsrätt!krävs!att!ett!förfaF

rande!enligt!LkL!sker.5!!

!

2.2.)Sakrättsliga)moment)för)lös)egendom)

2.2.1.)Sakrättsliga)moment)

För!att!vara!skyddad!mot!tredje!mans!anspråk!på!egendom!krävs!att!köparen,!borgenären!eller!i!detta!

fall!leasegivaren!uppnått!sakrättsligt!skydd.!Vilka!moment!som!krävs!för!detta!beror!på!egendomstyp!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Håstad,!s.!151!och!Millqvist!(1986),!s.!33!och!256.!
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och!ifall!det!rör!sig!om!pantsättning!eller!överlåtelse.!De!olika!former!av!sakrättsmoment!som!finns!i!

Sverige!för!lös!egendom!är!tradition,!denuntiation,!registrering!eller!att!sakrättsligt!skydd!uppkommer!

redan!genom!avtalet.!Köp!av! lösöre! i! säljarens!besittning!kräver! tradition!så!även!vid!pantsättning.!

Denuntiation!gäller!då!saken!finns!hos!tredje!man!eller!då!det!gäller!enkla!skuldebrev.!RegistreringsF

förfarande!finns! för!vissa!egendomstyper!såsom!pant! i!och!köp!av! flygplan.!De!egendomstyper!där!

sakrätt!inträder!i!och!med!avtalet!är!exempelvis!köp!av!byggnad!på!annans!mark.6!För!saleFandFleaseF

back!är!det!främst!tradition!och!registrering!enligt!LkL!som!är!de!sakrättsliga!momenten!då!det!rör!sig!

om!lösöre!som!överlåts.!Traditionsprincipen!bygger!på!samma!tankegång!som!finns!i!utsökningsbalken4

(1981:774),!UB!4!kap.!där!det!presumeras!att!den!som!har!något! i!sin!besittning!också!är!ägare!till!

saken.7!

Det!finns!delvis!olika!syften!för!de!olika!typerna!av!sakrättsmoment.!Traditionsprincipens!huvudsyfte!

är!främst!att!förhindra!efterhandskonstruktioner!och!skentransaktioner.!Skentransaktioner!är!transF

aktioner!som!inte!är!allvarligt!menade!och!efterhandskonstruktioner!är!sådana!där!ett!avtal!antedatF

eras!för!att!se!ut!att!vara!upprättat!tidigare,!vanligen!då!innan!en!konkurs.!Vid!denuntiation!är!istället!

huvudsyftet!att!ge!en!viss!yttre!manifestation,!alltså!blir!synlig! inte!endast!för!de!berörda!parterna.!

Detta!för!att!det!i!efterhand!ska!gå!att!kontrollera!om!en!transaktion!faktiskt!skett.8!

2.2.2.)Varför)sakrättsligt)skydd)är)viktigt)

Då!två!parter!sluter!ett!avtal!får!de!en!obligationsrättslig!förbindelse!med!varandra.!Denna!reglerar!

endast!vad!som!gäller!dem!emellan.!För!att!egendomen!som!avtalet!berör!också!ska!få!sakrättsligt!

skydd,!gentemot!tredje!man,!krävs!som!huvudregel!att!saken!traderas.!Detta!är!den!så!kallade!traditF

ionsprincipen.!!

Tvister!om!vem!som!har!sakrättsligt!skydd!uppkommer!ofta!i!samband!med!utmätning!eller!konkurs,!

sakrätten!ligger!därför!nära!obeståndsrätten.!Det!är!detta!som!är!orsaken!till!att!den!som!vill!låna!ut!

pengar!till!ett!företag!vill!ha!en!säkerhet!i!förhållande!till!andra!borgenärer.!Att!tillskaffa!sig!sakrättsligt!

skydd!genom!en!säkerhet!i!gäldenärens!tillgångar!redan!vid!avtalsskrivandet!är!därför!främst!ett!sätt!

för!borgenären!att!försäkra!sig!om!att!få!betalt!för!sin!fordran!om!gäldenären!skulle!gå!i!konkurs!eller!

av!annan!anledning!är!ovillig!att!göra!rätt!för!sig.9!

Vid!en!konkurs!är!gäldenären,!i!detta!fall!leasetagaren,!på!obestånd!och!således!insolvent.!Det!innebär!

att!gäldenären!”inte4kan4rätteligen4betala4sina4skulder4och4att4denna4oförmåga4inte4endast4är4tillfällig”,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Millqvist!(2015),!s.!133ff!och!176ff.!
7!Håstad,!s.!51.!
8!Hessler,!s.!90ff.!samt!NJA!1995!s.!367,!se!not!59.!
9!Millqvist!(2015),!s.!44.!



! 3!

vilket!framgår!av!konkurslagen4(1987:672),!KonkL!1!kap.!2§.10!Då!gäldenären!är!på!obestånd!kan!han!

inte!betala!tillbaka!alla!sina!skulder!varför!det!är!av!vikt!för!borgenärerna!att!ha!förtur!i!konkursen.!

Som!huvudregel!gäller!likabehandlingsprincipen!vid!konkurser,!alla!borgenärer!ska!ha!samma!rätt.!Det!

finns!dock!en!rangordning!vid!konkurser!och!för!att!vara!säker!på!att!få!betalt!för!sin!fordran!krävs!att!

borgenären!hamnar!så!högt!upp!i!denna!rangordning!som!möjligt.11!

Det!finns!fem!grupper!som!krav!och!fordringar!kan!rangordnas!i:!!

i.! separationsrätt!på!grund!av!bibehållen!eller!förvärvad!äganderätt!till!egendom!från!gäldenäF

ren;!

ii.! kvittningsrätt;!

iii.! förmånsrätt,!antingen!som!konkurskostnader!och!massafordringar,!KonkL!11!kap.!1§!och!14!

kap.! 2§,! eller! genom! särskild! eller! allmän! förmånsrätt! enligt! förmånsrättslagen! (1970:979),!

FRL;!

iv.! oprioriterade!fordringar!som!står!utan!säkerhet,!FRL!18§;!och!

v.! efterställda!fordringar,!FRL!18F19§§.!

Den!grupp!som!är!av!intresse!för!saleFandFleaseback!är!separationsrätten.!Denna!innebär!att!borgenäF

ren!menar!sig!ha!äganderätt!till!egendomen!och!har!således!inte!en!fordran!på!gäldenären!utan!ett!

krav!på!att!utfå!själva!egendomen!i!sig.12!

Har!inte!den!som!lånat!ut!pengar!till!en!låntagare!en!säkerhet!i!egendom!hos!denne!blir!han!en!oprioF

riterad!borgenär!vid!utmätning!eller!konkurs!hos!låntagaren.!Det!är!därför!frågan!om!sakrättsligt!skydd!

finns!i!gäldenärens!egendom!för!en!långivare!blir!aktuell!först!vid!utmätning!eller!konkurs.13!

2.3.)Förhållandet)till)fast)egendom)

Vad! som!är! fast! egendom! framgår! av! jordabalken4 (1970:994),! JB! 2! kap.! 1F3§§.!Det! intressanta! för!

denna!del!är!fastighetstillbehör!enligt!JB!2!kap.!1§!och!industritillbehören!enligt!JB!2!kap.!3§.!!

Det!som!är!avgörande!för!om!egendom!ska!räknas!såsom!fast!egendom!är!om!det!anbragts4eller!tillR

förts! fastigheten,!det!spelar!således!ingen!roll!hur!”hårt”!de!sitter!fast!eller!hur!kostsamt!det!skulle!

vara!att!avlägsna!egendomen!dock!ska!de!vara!anbragda/tillförda!för!stadigvarande!bruk.14!Annan4anR

läggning!är!ett!vitt!begrepp!och!hit!räknas!bland!annat!räls!och!syllar,!cisterner!och!källare,!således!allt!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Millqvist!(2015),!s.!48f.!
11!Millqvist!(2015),!s.!17.!
12!Millqvist!(2015),!s.!55f.!
13!Gregow,!s.!1062f.!
14!Millqvist!(1986),!s.!321f.!
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som!inte!är!byggnader.15!Rättsfall!som!påvisar!vad!som!är!att!anse!som!annan4anläggning4är!bland!

annat!NJA!1985!s.!365.16!

För!att!egendom!ska!bli!fast!egendom!krävs!också!att!den!tillförts!fastigheten!av!ägaren!till!denna.!Om!

således!en!hyresgäst!eller!arrendator!tillfört!egendomen!kommer!den!att!förbli!lös!egendom.!Att!egenF

domen!tillförts! fastigheten!av!ägaren!till!denna! innefattar!också!att!den!tillförts! i! fastighetsägarens!

intresse.!Vem!som!är!ägare!till!egendomen!har!således!ingen!betydelse,!infogas!egendomen!i!ägarens!

intresse!är!den!att!se!som!fastighetstillbehör.17!!

De!fastighetstillbehör!enlig!JB!2!kap.!1§!som!kan!vara!av!intresse!här!är!”andra4anläggningar4som4anR

bragts4inom4fastigheten4för4stadigvarande4bruk”.4För!dessa!tillbehör!gäller!att!sedan!de!tillförts!fastigF

heten!är!äganderättsförbehåll!och!andra!villkor!med!innebörden!att!överlåtaren!i!vissa!fall!har!rätt!att!

återtaga!egendomen!inte!längre!giltiga,!detta!gäller!även!de!fall!där!egendom!hyrts!ut!till!ägaren!av!

fastigheten!om!avsikten!varit!att!fastighetsägaren!ska!bli!ägare!till!egendomen!vid!hyresavtalets!slut,!

JB!2!kap.!5§.!Detta!kan!således!vålla!problem!vid!saleFandFleaseback!där!avsikten!ofta!är!att!egendoF

men!ska!utgöra!säkerhet!för!ett!lån!och!sedan!lånet!återbetalats!gå!tillbaka!till!den!ursprunglige!ägaren,!

alltså!fastighetsägaren.18!

Industritillbehör!enligt! JB!2!kap.!3§!är!supplerande! i! förhållande!till! JB!2!kap.!1F2§§!och!tillbehören!

utgörs!av!maskiner!som!är!avsedda!för!bruk!i!näringsverksamhet,!skillnaden!mellan!industritillbehör!

och!byggnadstillbehör!har!bland!annat!avgjorts!i!NJA!1985!s.!23219.!Detta!är!egendom!som!ofta!har!ett!

betydande!värde!och!kan!vara!föremål!för!saleFandFleaseback.20!!

Om!maskinen!räknas!som!ett!industritillbehör!är!den!att!anse!som!tillhörande!fastigheten!och!således!

fast!egendom.!Är!egendomen!att!betrakta!som!fast!egendom!har!fastighetsborgenärerna!företräde!till!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!Lagkommentar!till!JB!2!kap.!1§,!Zeteo,!hämtat!2015F12F07.!
16!NJA!1985!s.!365!berörde!en!siloanläggning!som!en!fastighetsägare!leasat!till!sin!fastighet!och!där!meningen!
var!att!denne!skulle!bli!ägare!vid!leasetidens!slut.!Frågan!i!målet!var!om!leasetagaren!hade!separationsrätt!till!
siloanläggningen!i!fastighetsägarens!konkurs.!HD!konstaterade!att!det!rörde!sig!om!en!anläggning!som!anlagts!
på!fastigheten!för!stadigvarande!bruk!och!att!det!i!målet!inte!framkommit!att!det!var!någon!annan!än!fastigF
hetsägaren!som!tillfört!fastigheten!silon,!varför!denna!blev!fastighets!tillbehör!utan!hinder!av!uppställda!äganF
derättsförbehåll!eller!ingångna!hyresavtal.!Detta!följer!av!JB!2!kap.!4§!motsatsvis.!
17!Millqvist!(1986),!s.!322ff.!
18!Millqvist!(1986),!s.!328.!
19!NJA!1985!s.!232!berörde!en!fliseldningsmaskin!som!tillförts!en!fastighet!med!handelsträdgårdsrörelse!med!
äganderättsförbehåll.!Då!fastigheten!såldes!uppkom!frågan!om!äganderättsförbehållet!stod!sig,!således!om!
fliseldningsmaskinen!utgjorde!industritillbehör!eller!byggnadstillbehör,!JB!2!kap.!2F3!och!5§§.!HD!konstaterade!
att!fliseldningsmaskinen!värmde!upp!både!trädgårdsanläggningen!och!övriga!byggnader,!att!den!var!ägnad!för!
stadigvarande!bruk!och!inte!endast!var!avsedd!för!att!brukas!i!näringsverksamheten.!Således!bedömde!HD!att!
fliseldningsmaskinen!utgjorde!byggnadstillbehör!och!äganderättsförbehållet!föll.!
20!Lagkommentar!till!JB!2!kap.!3§,!Zeteo,!hämtat!2015F11F20.!
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egendomen!och!leasegivaren!får!då!endast!en!oprioriterad!fordran!utan!säkerhet.21!För!att!det!ska!gå!

att!genomföra!en!saleFandFleaseback!med!registrering!enligt!LkL,!vilket!följer!nedan,!krävs!att!egendoF

men!faller!under!kategorin!lösöre.!Det!är!därför!viktigt!att!första!avgöra!vilken!typ!av!egendom!leaF

singobjektet!tillhör.22!

För!att! industritillbehören!ska!bli! lösöre!måste!först!en!förklaring!göras! i! fastighetsboken!att! fastigF

heten!inte!ska!ha!några!industritillbehör!(partiell!avmagnetisering),!dessa!regler!finns!i!JB!2:3!och!JB!24!

kap.!industritillbehören!blir!då!lös!egendom!som!kan!användas!vid!saleFandFleaseback.!Om!inte!detta!

förfarande!iakttas!kommer!maskinerna!att!räknas!som!industritillbehör!till!fastigheten!och!följa!med!

denna!vid!en!eventuell!konkurs.23!!

Vad!gäller!tåg!och!flygplan,!som!denna!uppsats!i!huvudsak!behandlar,!kan!dessa!inte!anses!vara!induF

stritillbehör!oavsett!förklaring!till!fastighetsboken!eller!inte.!Detta!beror!på!att!de!är!flyttbara.!Tåg!på!

hjul!och!flygplan!dels!på!hjul!och!dels!i!luften.24!Tåg!skulle!möjligen!kunna!anses!som!industritillbehör!

om!de!endast!körs!på!ett!spår!inom!ett!industriområde!och!inte!har!möjlighet!att!förflyttas!utanför!

detta!område.!!

2.4.)Försäljning)av)lösören)

2.4.1.)Traditionsprincipen)

2.4.1.1.%Historisk%bakgrund%

År!1734!antogs!Sveriges!rikes! lag!av!Riksdagen.! I!och!med!denna!lag!sammanfattades!de! lagar!som!

tidigare!rått!och!utvecklats!lokalt!i!olika!delar!i!landet.!Runt!denna!tid!eller!något!senare!och!i!samband!

med!översynen!av!rätten!i!Sverige!kan!man!säga!att!avtalsprincipen,!såsom!en!oskriven!allmän!rättsF

grundsats,!!fick!sitt!intåg!på!ett!rikstäckande!sätt!i!landet.!Avtalsprincipen!innebar!att!det!sakrättsliga!

skyddet!för!köparen!av!en!sak!inträdde!i!och!med!att!avtal!om!köp!kom!till!stånd.25!

För!pantsättning!föreskrevs!i!handelsbalken!i!1734!års!lag!att!besittningsövergång!krävdes,!så!kallad!

handpant,!detta!efter!den!germanska!rättstraditionen.!Denna!regel!i!handelsbalken4(1736:012342),!HB!

10!kap.!1§!gäller!än!idag.!Dock!torde!det!varit!lagstiftarens!mening!att!för!att!tradition!skulle!vara!det!

moment!som!krävdes!för!sakrättsligt!skydd!så!skulle!detta!framgå!i!lag.!Besittningsövergång!för!handF

pant!synes!därför!varit!en!undantagsregel!från!den!annars!gällande!avtalsprincipen.26!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21!Millqvist!(1986),!s.!319f.!!
22!Millqvist!(1986),!s.!324.!
23!Håstad,!s.!40.!
24!Lagkommentar!till!JB!2!kap.!3§,!Zeteo,!hämtat!2015F11F20.!
25!Göranson,!s.!276f.!
26!Göranson,!s.!286.!
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I!och!med!samhällets!utveckling!till!ett!industrisamhälle!behövdes!bättre!reglering!av!kreditväsendet!

och!år!1835!infördes!lösöreköpsförordningen.!Upphovet!till!lösöreköpsförordningen!var!att!kronofogF

dar!i!större!utsträckning,!främst!på!landbyggden,!märkte!att!då!de!kom!för!att!utmäta!egendom!hävF

dade!gäldenären!att!allt! som!fanns!hos!honom!egentligen!var!sålt!och!således! inte! längre! tillhörde!

honom!men!att!sakerna!ännu!inte!var!flyttade.!Lösöreköpsförordningen!infördes!då!och!gick!ut!på!att!

det!krävdes!registrering!av!lösöre!som!lämnats!kvar!hos!säljaren!för!att!sakrättsligt!skydd!för!köparen!

skulle!uppstå.!Detta!för!att!skentransaktioner!och!efterhandskonstruktioner!skulle!undvikas.27!

Tanken!med!lösöreköpsförordningen,!som!senare!kom!att!bli!lösöreköplagen,!var!att!den!skulle!omF

fatta!omsättningsöverlåtelser.! Jordbruket!var!dock! i! stort!behov!av! finansiering!men!hade!svårt!att!

avvara!egendom!till!handpant!och!en!annan!lösning!behövdes.!Ett!sätt!att!lösa!detta!var!genom!säkerF

hetsöverlåtelser!med!registrering!enligt!LkL.!Det!rådde!dock!oklarheter!om!lagen!omfattade!även!säF

kerhetsöverlåtelser,!HD!slog!dock!fast!i!NJA!1912!s.!156!att!så!var!fallet.!HD!har!därefter!även!explicit!

fastställt!att!LkL!också!gäller!vanliga!omsättningsöverlåtelser,!alltså!köp!i!NJA!1925!s.!130.28!

2.4.1.2.%Sakrättsligt%skydd%

Principerna!och!lagstiftningen!för!uppkomsten!av!sakrättsligt!skydd!har!utvecklats!olika!över!tid!i!skilda!

länder!och!olika!beroende!på!vilken!typ!av!egendom!det!är!frågan!om.!I!vissa!länder!gäller!avtalsprinF

cipen!och/eller!registrering!eller!såsom!läget!ser!ut!i!Sverige!idag!där!sakrätt!som!huvudregel!uppstår!

genom!tradition.29!!

Tradition!betyder!i!språklig!mening!inget!annat!än!överlämnande.!Tradition!i!sin!enklaste!form!betyder!

således!att!såld!vara!ska!överlämnas!för!att!sakrättsligt!skydd!ska!uppstå.!Det!har!dock!visat!sig!vara!

betydligt!krångligare!än!så!att!förklara!traditionsprincipen.30!

Traditionsprincipen!finns!inte!instiftad!i!svensk!lag!men!den!kommer!motsatsvis!till!uttryck!i!LkL!på!så!

vis!att!där!krävs!ett!registreringsförfarande!för!att!sakrättsligt!skydd!ska!uppkomma!om!saken!kvarF

lämnas!hos!säljaren.31!Traditionsprincipen!har!växt!fram!närmast!genom!en!växelverkan!av!praxis!och!

doktrin.32!Kopplingen!till!LkL!har!blivit!mer!vag!och!HD!har!ansett!att!traditionsprincipen!har!blivit!så!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27!Göranson,!s.!314ff.!
28!Göranson,!s.!336f.!NJA!1912!s.!156,!se!not!52!och!NJA!1925!s.!130,!se!not!35.!
29!Håstad,!s.!207f.!
30!Mellqvist,!s.!572.!
31!SOU!2015:18,!s.!45.!
32!Mellqvist,!s.!572.!
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fast!förankrad!i!svensk!rätt!att!den!inte!kan!ändras!utan!stöd!i!lag.!Detta!framgår!bland!annat!av!NJA!

1997!s.!660.33!

I!och!med!att!traditionsprincipen!växt!fram!genom!praxis!ska!nedan!en!genomgång!av!viktiga!avgöranF

den!göras.!Det!kan!konstateras!att!fokus!idag!ligger!på!rådighetsavskärandet.!

Traditionsprincipen!som!sådan!kom!först!till!uttryck!i!NJA!1924!s.!54334,!NJA!1925!s.!13035!och!NJA!1925!

s.!45336.!I!alla!dessa!fall!konstaterade!HD!att!det!för!sakrättsligt!skydd!för!köparen!krävs!tradition!och!

i!dessa!fall!att!saken!flyttades!från!säljaren!till!köparen.!Detta!grundade!de!i!lösöreköpsförordningens!

bestämmelser!om!att!det!krävdes!registrering!för!att!köparen!skulle!få!sakrättsligt!skydd.!De!menade!

därför!att!det!motsatsvis!behövdes!tradition!om!saken!inte!registrerats.37!Här!har!HD!således!tillämpat!

traditionsprincipen!i!sin!språkliga!betydelse;!ett!överlämnande.!

Traditionsprincipen!har!dock!över! tid! luckrats!upp!för!att!mer!passa!samhällets!utveckling!vid!olika!

former!av!köp!och!formats!mer!efter!hur!verkligheten!faktiskt!ser!ut.!Det!är!inte!alltid!så!att!det!är!en!

köpare!och!en!säljare!som!förutom!just!detta!köp!saknar!kontaktytor!med!varandra.!Det!finns!även!

praxis!som!avviker!från!tidigare!praxis!och!heller!inte!överensstämmer!med!senare!tillkommen!praxis.!

Ett!exempel!på!detta!är!NJA!1958!s.!42238!där!HD!synes!ha!lagt!fokus!vid!förfoganderätten!vad!gäller!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33!NJA!1997!s.!660!berörde!en!flytdocka!som!blev!försåld!men!inte!förflyttad!och!något!förfarande!enligt!LkL!
skedde!inte!heller.!Säljaren!hade!avgivit!en!förklaring!enligt!JB!2!kap.!3!§!om!att!flytdockan!inte!skulle!vara!inF
dustritillbehör!och!köparen!menade!att!han!fått!sakrättsligt!skydd!redan!i!och!med!avtalet.!Flytdockan!var!hela!
tiden!kvar!i!säljarens!besittning!och!tillräcklig!tradition!ansågs!därför!inte!ha!skett!enligt!HD.!Se!även!NJA!1998!
s.!379.!
34!NJA!1924!s.!543!berörde!virke!som!lämnats!kvar!uppmärkt!hos!säljaren!(det!kan!konstateras!att!detta!avgöF
rande!kom!innan!Lag!(1944:302)!om!köpares!rätt!till!märkt!virke)!där!säljaren!sedan!gick!i!konkurs!och!frågan!
uppkom!vem!som!hade!rätt!till!virket.!
35!NJA!1925!s.!130!berörde!ett!antal!ångvinschar!som!lämnats!kvar!hos!säljaren!varpå!denne!gick!i!konkurs!och!
frågan!uppkom!vem!som!hade!rätt!till!dessa!ångvinschar.!I!detta!fall!till!skillnad!från!NJA!1924!s.!543!och!NJA!
1925!s.!453!hade!inte!ångvinscharna!på!något!sätt!märkts!eller!avskilts.!
36!NJA!1925!s.!453!berörde!samma!sak!som!NJA!1924!s.!543,!nämligen!märkt!virke!som!inte!traderats!till!köpaF
ren.!
37!Mellqvist,!s.!573ff.!
38!NJA!1958!s.!422!berörde!företagsinteckningar!som!utgivits!av!ett!bolag!till!dess!VD,!som!han!förvarade!i!ett!
privat!bankfack.!Efter!en!bodelning!med!sin!fru!råkade!företagsinteckningarna!komma!i!bolagets!besittning!
igen.!HD!konstaterade!i!detta!fall!att!bolaget!visserligen!hade!besittningen!till!företagsinteckningarna!men!att!
de!inte!hade!förfoganderätt!över!dessa!varför!VD:n!fortfarande!hade!sakrättsligt!skydd.!Det!räckte!alltså!i!detta!
fall!inte!med!förfogandemöjlighet!utan!det!krävdes!även!förfoganderätt.!
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traditionsprincipen.! I!NJA!1972!s.!24639!kommer!däremot!HD!fram!till!ett!beslut!som!motsäger!det!

förra!fallet!och!här!börjar!fokus!ligga!på!vem!som!har!rådigheten!över!saken.40!!

Det!finns!också!fall!där!det!är!oklart!vad!som!är!en!tillräcklig!tradition!för!att!ge!sakrättsligt!skydd!till!

köparen!med!meningsskiljaktigheter!i!högsta!instans.!I!rättsfallet!NJA!1975!s.!638!köpte!en!person!en!

husvagn!som!han!tog!en!provtur!med,!han!blev!även!skriven!som!ägare!i!bilregistret.!Efter!detta!lämF

nade!han!kvar!husvagnen!hos!säljaren!för!att!denne!skulle!förvara!husvagnen!och!även!utföra!vissa!

reparationer.!Hovrätten!fann!att!traditionsprincipens!krav!var!uppfyllda,!detta!gjorde!även!en!minoriF

tet!i!HD.!Utgången!i!målet!blev!dock!att!köparen!inte!hade!separationsrätt!i!säljarens!konkurs.!Detta!

berodde!på!att!husvagnen!hela!tiden!varit!kvar!i!säljarens!vård!och!att!de!åtgärder!som!vidtagits!inte!

var!av!den!beskaffenhet!att!"genom4dem4med4tillräcklig4tydlighet4blivit4ådagalagt4att4säljaren4ej4längre4

ägde4förfoga4över4vagnen".!Såsom!Håstad!tolkar!detta!är!att!HD!menade!att!ett!viktigt!syfte!med!tradF

itionsprincipen!är!att!det!tydligt!ska!framgå!för!en!köpare!vem!som!äger!en!sak!och!att!det!ska!kunna!

utgås!ifrån!att!den!som!har!en!sak!i!sin!besittning!också!är!ägare!till!saken.41!!

Ett!fall!där!HD!tar!upp!vilka!rekvisit!som!kan!förekomma,!och!har!förekommit!i!tidigare!praxis!för!”fullF

gången!pantsättning”,!för!tradition!är!NJA!1996!s.!5242.!Här!räknas!tre!punkter!upp:!

F! pantsättaren!skulle!frånskurits!normal!förfogandemöjlighet!över!saken;!

F! panthavaren!skulle!erhållit!en!självständig!förfogandemöjlighet!över!saken;!och!

F! det!krävs!publicitet,!alltså!att!överlåtelsen!varit!synlig!för!tredje!man.!

HD!konstaterar!sedan!att!vikten! i!doktrinen! ligger!vid!det!första!momentet!alltså!förfogandemöjligF

heten!eller!annorlunda!uttryckt,! rådigheten!och!det!är!även!denna!HD!sedan!dömer!efter.!Det!kan!

således!konstateras!att!det!inte!längre!krävs!att!köparen!eller!panthavaren!får!saken!i!sin!besittning,!

den!springande!punkten!är!snarare!att!säljaren!eller!pantsättaren!blir!fråntagen!sin!rådighet.!Om!HD!

syftar!på!förfogandemöjligheten,!förfoganderätten!eller!båda!är!dock!inte!helt!klart!i!detta!fall.43!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39!NJA!1972!s.!246!berörde!intecknade!skuldebrev!som!ställs!ut!av!ett!bolag!till!en!stiftelse!som!säkerhet!för!en!
skuld.!De!förvarades!sedan!i!ett!kassaskåp!med!stiftelsens!handlingar!av!en!person!som!både!var!företrädare!
för!stiftelsen!och!bolaget.!Någon!fysisk!förflyttning!av!skuldebreven!hade!således!inte!skett.!Det!HD!lade!fokus!
på!i!detta!mål!var!rådigheten!över!skuldebreven,!alltså!förfogandemöjligheten.!Det!konstaterades!att!pantsätF
taren,!bolaget,!inte!blivit!av!med!sin!förfogandemöjlighet/rådighet!och!således!hade!sakrättsligt!skydd!inte!
uppkommit.!
40!Mellqvist,!s.!576.!
41!Håstad,!s.!224f.!
42!NJA!1996!s.!52!berörde!en!revers!som!ställts!som!säkerhet!för!ett!förlagslån.!Reversen!hade!sedan!placerats!i!
en!öppen!depå!i!en!bank.!HD!fann!här!att!bolaget!som!ställt!ut!reversen!inte!hade!frånskurits!rådigheten!över!
denna.!!
43!Mellqvist,!s.!579!och!Hessler,!s.!241.!
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Ett!annat!fall!som!också!tar!upp!ovan!nämnda!punkter!är!NJA!2000!s.!8844,!här!konstaterade!HD!att!av!

vikt!för!att!avgöra!om!sakrättsligt!skydd!uppkommit!genom!rådighetsavskärande!inte!är!ifall!saken!i!

traditionell!bemärkelse!traderats,!alltså!fysisk!flyttats,!utan!snarare!tas!hänsyn!till!karaktären!och!förF

hållandena!runt!besittningen.!Detta!fall!belyser!också!att!traditionsprincipen!inte!är!så!given!som!den!

språkligt!kan!ses!vid!en!första!anblick!då!ett!skiljaktigt!justitieråd,!Svensson,!menar!att!även!publiciF

tetskravet!måste!vara!uppfyllt!för!ett!sakrättsligt!skydd.45!

Ett!fall!som!än!mer!avviker!från!tradition!i!dess!språkliga!mening!är!NJA!2007!s.!413.!Här!gällde!fallet!

två!bolag!med!samma!firmatecknare.!Det!ena!bolaget!överlät!(pantsatte)!ett!antal!bilar!till!det!andra!

bolaget.!När!det!första!bolaget!gick!i!konkurs!uppkom!frågan!om!det!nya!bolaget!vunnit!sakrättsligt!

skydd!för!bilarna.!I!detta!fall!såg!HD!till!rådigheten!utifrån!det!intresse!firmatecknaren!hade!i!det!nya!

bolaget!att!skydda!bilarna.!HD!såg!till!vilka!befogenheter!firmatecknaren!straffrättsligt!hade!över!råF

digheten.!Det!konstaterades!att!om!firmatecknaren!genom!ett!förfogande!såg!till!det!gamla!bolagets!

intressen!i!förhållande!till!bilarna!skulle!han!göra!sig!skyldig!till!förskingring!eller!trolöshet!mot!huvudF

man!enligt!brottsbalken!(1962:700),!BrB!10!kap.!1!eller!5§§!och!därmed!hade!ett!tillräckligt!rådighetsF

avskärande!skett.!Således!hade!det!nya!bolaget!sakrättsligt!skydd!till!bilarna.46!

Att!ge!ett!entydigt!svar!i!alla!lägen!för!vad!som!är!de!moment!som!krävs!för!att!en!sakrättsligt!giltig!

tradition!är!som!framgått!svårt.!Detta!kan!bero!på!att!lösöre!inte!är!en!homogen!grupp!av!saker!och!

att!verkligheten!inte!är!så!enkel.!Då!traditionsprincipen!tillkom!var!handeln!inte!alls!lika!utvecklad!som!

den!är!idag!och!det!kan!tänkas!att!det!vid!den!tiden!var!vanligare!att!det!skedde!mer!traditionella!köp!

av!saker!och!att!lösöreköpsförordningen,!LkL!idag,!fungerade!bra!i!sitt!syfte!att!hindra!skentransaktF

ioner!och!efterhandskonstruktioner.!!

Vad!gäller!saleFandFleaseback!och!säkerhetsöverlåtelser,!där!saken!aldrig!är!menad!att!varaktigt!lämna!

säljaren/pantsättaren,!har!Högsta!domstolen!vid!flera!tillfällen!prövat!vad!som!är!ett!tillräckligt!avskäF

rande!enligt!traditionsprincipen!för!att!köparen/finansbolaget!ska!få!sakrättsligt!skydd!då!ett!!förfaF

rande!enligt!LkL!inte!skett.!Detta!främst!i!de!fall!då!saken!flyttats!från!köpare!till!säljare!för!att!sedan!

en!kort!tid!därefter!flyttas!tillbaka!igen.!Som!exempel!finns!NJA!1925!s.!535!och!NJA!1934!s.!193,!i!dessa!

båda!fall!gällde!det!hästar!som!sålts!och!transporterats!bort,!för!att!sedan!några!dagar!därefter!flyttas!

tillbaka!igen.!I!domskälen!har!HD!skrivit!att!det!"från4början4varit4avsett4att4besittningen4strax4skulle4

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44!NJA!2000!s.!88!berörde!en!företagsinteckning!som!givits!till!ägaren!av!bolaget!för!ett!lån!som!han!givit!bolaF
get.!Företagsinteckningen!förvarades!sedan!i!dennes!hem.!Rådigheten!ansågs!avskuren!från!bolaget!i!och!med!
att!ägaren!inte!hade!någon!skyldighet!att!lämna!ut!företagsinteckningen!till!bolaget!och!så!heller!inte!hade!
gjort.!
45!Mellqvist,!s.!581ff.!
46!Mellqvist,!s.!584f.!
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återgå",!Håstad!menar!här!att!det!hade!varit!bättre!att!skriva!att!en!kortvarig!eller!avbruten!tradition!

inte!är!tillräcklig!då!det!gäller!säkerhetsöverlåtelser,!jfr!NJA!1949!s.!16447.!HD!har!således!i!dessa!fall!

sett!till!syftet!med!avtalen!i!målen!och!syftet!med!traditionsprincipen.48!!

Sammanfattningsvis!kan!konstateras!att!det!för!lösören!idag!krävs!tradition!för!sakrättsligt!skydd.!Det!

HD!fokuserat!på!i!ovan!nämnda!rättsfall!är!främst!vad!innebörden!av!tradition!är!och!vilka!moment!

som!måste!vara!uppfyllda!för!att!sakrättsligt!skydd!ska!uppkomma.!Att!det!inte!är!frågan!om!tradition!

i!dess! språkliga!betydelse! förefaller! tämligen!uppenbart.!Det! som!HD! istället! synes! luta!mest!åt!på!

senare!tid!är!snarare!att!säljaren!eller!pantsättaren!har!förlorat!rådigheten!över!egendomen.!Detta!

behöver!dock!inte!innebära!att!det!är!den!fysiska!rådigheten!som!förlorats!utan!snarare!den!rättsliga.!

I!och!med!de!skiftande!fall!som!finns!och!genom!den!mängd!upplägg!som!visar!sig!i!verkligheten!synes!

dock!rättsläget!i!de!mer!komplicerade!fallen!vara!otydligt.!Det!framstår!dock!som!tämligen!klart!att!för!

sakrättsligt!skydd!vid!saleFandFleaseback!och!säkerhetsöverlåtelser!räcker!det!inte!med!en!kortare!beF

sittningsövergång.!Är! syftet!att! säljaren! ska! förbli!besittare! till! egendomen!krävs!att!ett! förfarande!

enligt!LkL!vidtas.49!Av!RH!1984:6250!framgår!detta,!där!det!gällde!en!ren!saleFandFleaseback.51!

2.4.2.)Lösöreköplagen)

LkL!var!från!början!tänkt!som!en!lag!som!skulle!vara!tillämplig!vid!reella!omsättningsköp!av!saker!som!

skulle!kvarbliva!hos!säljaren.!Relativt!snart!efter!dess!införande!började!den!dock!användas!som!ett!

sätt!att!ge!säkerhet!vid!kreditgivning,!en!slags!förtäckt!pant.!Detta!var!som!nämnts!inte!syftet!men!det!

visade!sig!att!många!av!dessa!transaktioner!ändå!hade!ett!verkligt!kommersiellt!intresse.!Dessa!transF

aktioner!kallas!säkerhetsöverlåtelser!och!de!utgör!numera!den!vanligaste!formen!av!lösöreköp!med!

registrering!enligt!LkL.!Högsta!domstolen!slog!fast!i!NJA!1912!s.!15652!att!LkL!även!är!tillämplig!på!säF

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47!NJA!1949!s.!164!berörde!en!båt!som!sålts!från!A!till!B!men!var!kvar!hos!A.!Därefter!sålde!B!båten!till!C!och!
denuntierade!A!om!köpet!men!sade!också!att!han!fortfarande!fick!nyttja!båten.!Frågan!för!HD!uppstod!sedan!
när!utmätning!av!båten!skulle!ske!för!B:s!räkning!om!C!fått!sakrättsligt!skydd!till!denna!genom!denuntiationen!
till!A.!HD!kom!fram!till!att!C!inte!var!sakrättsligt!skyddad!då!B:s!rådighet!inte!hade!avskurits.!
48!Håstad,!s.!224.!
49!Mellqvist,!s.!586f.!
50!RH!1984:62!berörde!en!båt!som!sålts!av!en!man!till!ett!fastighetsbolag!som!sedan!hyrt!tillbaka!båten!till!manF
nen.!Vid!utmätning!av!båten!för!mannens!räkning!menade!fastighetsbolaget!att!detta!inte!skulle!ske!då!de!var!
ägare!till!båten.!Svea!hovrätt!kom!fram!till!att!båten!fanns!i!mannens!besittning!och!således!presumerades!tillF
höra!honom!enligt!UB!4:18!om!inte!annat!bevisats.!Fastighetsbolaget!kunde!inte!visa!att!de!tagit!båten!i!sin!beF
sittning!eller!att!något!annat!sakrättsligt!förfarande!skett,!LkL,!varför!båten!skulle!utmätas.!
51!Millqvist!(1986),!s.!33.!
52!NJA!1912!s.!156!berörde,!något!förenklat,!ett!lån!som!en!man!tagit!för!att!köpa!en!fastighet.!Vid!lånets!teckF
nande!hade!han!haft!borgensmän!som!säkerhet.!När!dessa!vid!en!förlängning!av!lånet!inte!längre!ville!ställa!
upp!sålde!mannen!några!kor!till!dem,!vilket!registrerades!enligt!LkL.!Korna!skulle!sedan!stanna!kvar!i!mannens!
vård!och!utgöra!säkerhet!för!lånet.!Frågan!i!målet!berörde!om!detta!kunde!falla!under!LkL!då!det!rörde!sig!om!
en!förtäckt!pantsättning,!alltså!en!säkerhetsöverlåtelse.!HD!konstaterade!att!så!var!fallet!och!korna!var!skydF
dade!i!mannens!utmätning.!
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kerhetsöverlåtelser,!detta!efter!betydande!svårigheter!att!skilja!mellan!dessa!båda!former!av!överlåF

telser.!53!!Parterna!har!ett!obligationsrättslig!avtal!sig!emellan!som!specificerar!vad!tanken!med!transF

aktionen!är,!omsättningsköp!eller!säkerhetsöverlåtelse.!Vad!gäller!tredje!man,!som!LkL!tar!sikte!på,!

blir!följden!densamma.!Om!en!registrering!skett!enligt!LkL!kan!tredje!man!inte!få!ut!egendomen!vid!en!

konkurs!eller!utmätning.54!För!att!kunna!registrera!ett!köp!enligt!LkL!är!det!enda!som!krävs!att!avtalet!

är!utformat!som!ett!köpeavtal!med!en!bestämd!köpeskilling,!vad!som!mer!tas! in!som!klausuler! för!

övrigt!i!avtalet!är!oväsentligt,!det!spelar!således!ingen!roll!att!avtalet!innehåller!klausuler!som!vanligtvis!

återfinns!i!låneavtal.!Köpeskillingen!är!i!dessa!fall!motsvarande!summan!för!lånet!från!finansbolag!till!

kredittagare.!I!och!med!rättsfallet!NJA!1925!s.!13055!är!det!också!fastslaget!att!det!för!registrering!inte!

heller!spelar!någon!roll!om!lösöret!lämnas!kvar!i!köparens!eller!säljarens!intresse.56!De!fall!där!lösöret!

lämnas!kvar!i!köparens!intresse!är!främst!då!köparen!av!någon!anledning!inte!har!möjlighet!att!ta!emot!

egendomen!just!vid!köptillfället.!Detta!kan!bero!på!att!denne!exempelvis!håller!på!att!bygga!en!fabrik!

och!inte!kan!installera!maskinen!han!köpt!innan!bygget!är!klart.!Ett!annat!exempel!är!att!köparen!köper!

en!båt!på!vintern!som!ligger!förvarad!på!land!hos!säljaren!och!det!är!opraktiskt!att!hämta!båten!innan!

den!ska!sjösätts!till!våren.!Att!saken!lämnas!kvar!i!säljarens!intresse!är!de!fall!där!det!handlar!om!säF

kerhetsöverlåtelser!och!saleFandFleaseback.!Egendomen!som!lämnas!kvar!i!säljarens!intresse!utgör!säF

kerhet!för!ett!lån.!Det!är!i!säljarens!intresse!att!få!lånet!till!en!rimlig!kostnad!och!således!ges!säkerhet!

i!egendom!som!denne!dock!behåller!i!sin!besittning.57!

Det!kan!vara!svårt!att!applicera!uttrycket!"kommit4i4köparens4besittning"!som!framgår!av!LkL!på!säkerF

hetsöverlåtelser.!Verkligheten!går!inte!alltid!att!passa!in!i!denna!beskrivning!som!dessutom!kommer!

till!uttryck!i!en!mycket!gammal!lag.!Det!man!i!dessa!fall!får!göra!är!att!se!till!traditionskravets!syfte!och!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53!SOU!2015:18,!s.!46!och!Håstad,!s.!216f.!!
54!Håstad,!s.!217.!
55!NJA!1925!s.!130,!se!not!35.!
56!Håstad,!s.!217!och!Hessler,!s.!364.!
57!Millqvist!(2015),!s.!149.!
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ändamål.!Idag!råder!det!stor!enighet!om!att!detta!syfte!är!att!motverka!skenavtal!och!efterhandskonF

struktioner,!se!tex!NJA!1987!s.!358!och!NJA!1995!s.!36759,!samt!att!göra!traditionskravet!effektivt!vid!

pantsättning,!se!tex!NJA!1925!s.!53560!och!NJA!1949!s.!16461.62!!

Säkerhetsöverlåtelser! enligt! LkL! kan! ses! som!ett! sätt! att! undergräva! pantinstitutet! genom! förtäckt!

pantsättning.!30!dagar!efter!registreringen!är!köparen!sakrättsligt!skyddad!mot!säljarens!borgenärer.!

Genom!att!registrera!ett!köp!enligt!LkL!som!egentligen!är!ett!pantavtal,!där!saken!som!säljs!är!panten!

och! köpeskillingen! lånesumman,! har! säljaren/pantgivaren! gett! pant! för! ett! lån! till! köparen/panttaF

garen!utan!att!han!behövt!beskäras!på!sin!rådighet.63!!

Vid!konkurs!kan!ett!lösöreköp!enligt!LkL!återvinnas!enligt!KonkL!4:12!om!det!är!en!säkerhetsöverlåF

telse.! Inbyggt! i! LkL! finns!också!en! regel! som!ger! samma!resultat! som!återvinning!men!som!är!mer!

långtgående!då!det!i!lagen!direkt!uttrycks!att!en!registrering!inte!blir!sakrättsligt!giltig!för!ens!efter!30!

dagar.64!!

LkL!är!en!tämligen!kort!lag!och!de!paragrafer!som!är!av!intresse!är!1!och!3§§!som!följer!nedan:!

1§.4Vill4den,4som4tillhandlar4sig4lösören4och4tillåter,4att4desamma4få4i4säljarens4vård4kvarbliva,4att4

vad4han4tillhandlat4sig4skall4fredas4från4utmätning4för4säljarens4skuld4och4i4händelse4av4dennes4

konkurs4från4boets4tillgångar4avskiljas,4upprätte4skriftlig4avhandling4om4köpet4med4förteckning4å4

de4köpta4persedlarna4och4vittnens4underskrift.4Han4skall4inom4en4vecka4därefter4i4ortstidning4inom4

den4ort,4där4säljaren4bor,4låta4införa4kungörelse4om4avhandlingen4med4uppgift4om4säljarens4och4

köparens4namn4och4yrken,4dagen4då4köpeavhandlingen4blivit4uppgjord4samt4köpeskillingens4beR

lopp.4Avhandlingen4 jämte4bevis4om4att4kungörelsen4 införts4 i4ortstidning4skall4 inom4åtta4dagar4

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58!NJA!1987!s.!3!berörde!en!travhäst,!ägaren!till!hästen!sålde!en!andel!av!hästen!till!sin!son.!Hästen!stod!sedan!
kvar!hos!fadern.!När!denne!gick!i!konkurs!uppstod!frågan!om!sonen!gjort!en!sakrättsligt!skyddat!förvärv!av!häsF
ten.!HD!konstaterade!här!att!om!sakrättsligt!skydd!skulle!uppstå!direkt!genom!avtalet!vad!gäller!andelsköp!i!
egendom!skulle!detta!göra!det!enkelt!för!personer!på!obestånd!att!göra!skenöverlåtelser!för!att!freda!egendoF
men!från!övriga!borgenärer!varför!sonen!inte!ansetts!sakrättsligt!skyddad!i!faderns!konkurs.!HD!diskuterar!
även!frågan!om!sambesittning!kommit!till!stånd!vid!andelsöverlåtelsen!anses!ge!sakrättsligt!skydd.!Då!detta!
inte!skett!i!detta!fall!besvarar!de!inte!frågan.!
59!NJA!1995!s.!367!berörde!ett!finansbolag!som!sålt!viss!av!sin!egendom!som!fortfarande!varit!föremål!för!leaF
sing!och!underrättat!leasetagarna!om!överlåtelsen!men!behållit!rätten!att!administrera!leasingarna!som!föreF
trädare!för!förvärvaren.!Överlåtelsen!påverkade!således!inte!leasetagarna.!Frågan!uppstod!vid!finansbolagets!
konkurs!om!förvärvaren!gjort!ett!sakrättsligt!skyddat!köp!av!egendomen!från!finansbolaget.!HD!konstaterade!
att!så!var!fallet!och!förde!ett!långt!resonemang!om!skenöverlåtelser!och!efterhandskonstruktioner!och!besluF
tade!att!förvärvaren!fått!sakrättsligt!skydd!i!och!med!denuntiationen.!
60!NJA!1925!s.!535,!se!kap.!2.4.1.2.!
61!NJA!1949!s.!164,!se!kap.!2.4.1.2.!
62!Håstad,!s.!221.!
63!Håstad,!s.!294.!
64!Håstad,!s.!322.!För!vidare!resonemang!om!återvinning!i!konkurs!av!säkerhetsöverlåtelser!se!Håstad,!s.!318.!
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från4den4dag4då4 kungörelsen4 skedde4ges4 in4 för4 registrering4 till4 Kronofogdemyndigheten.4 4 Lag4

(2006:674).4

3§.4Är4köpeavhandling4så4upprättad4och4behandlad,4som4i414§4sägs,4men4inträffar4utmätning4inom4

trettio4dagar4efter4det4avhandlingen4gavs4in4till4Kronofogdemyndigheten,4eller4försätts4säljaren4i4

konkurs4efter4ansökning,4som4gjorts4inom4sagda4tid,4är4den4sålda4egendomen4ej4fredad4från4att4

utmätas4eller4att4räknas4till4konkursboet.4Detsamma4gäller,4när4ansökan4om4företagsrekonstruktR

ion4enligt4lagen4(1996:764)4om4företagsrekonstruktion4gjorts4inom4nämnda4tid4och4konkurs4följt4

på4ansökan,4som4gjorts4under4företagsrekonstruktionen4eller4inom4tre4veckor4från4det4att4rätten4

beslutat4att4företagsrekonstruktionen4skall4upphöra.4Görs4efter4utgången4av4den4i4första4punkten4

angivna4tiden4jäv4mot4köpeavhandling,4vilken4är4så4upprättad4och4behandlad,4som4nyss4sagts,4är,4

om4jävet4görs4vid4utmätningstillfälle,4fordringsägaren4skyldig4att,4om4han4vill4fullfölja4jävet,4inom4

en4månad4därefter4väcka4talan4mot4såväl4säljaren4som4köparen4vid4tingsrätten4i4den4ort4där4egenR

domen4finns.4Gör4han4inte4det,4har4han4förlorat4sin4talan.4Godset4skall4genast4beläggas4med4kvarR

stad4och4sökanden4skall,4om4han4vill4att4åtgärden4skall4bestå,4 inom4fjorton4dagar4efter4utmätR

ningsförrättningen4hos4Kronofogdemyndigheten4 ställa4 full4 borgen4 för4den4kostnad4och4 skada,4

som4kan4orsakas4av4kvarstaden.4Var4säljarens4egendom4avträdd4till4konkurs,4skall4vad4om4återR

vinning4av4lös4egendom4till4konkursbo4är4stadgat4i444kap.4194och4204§§4konkurslagen4(1987:672)4

äga4motsvarande4tillämpning.4

Vad4som4nu4sagts4om4konkurs4äger4motsvarande4tillämpning4om4i4stället4offentligt4ackord4fastR

ställes.4I4fråga4om4talan4med4anledning4av4ackordsförhandling4tillämpas434kap.464och474§§4lagen4

om4företagsrekonstruktion.44Lag4(2006:674).4

Förfarandet!enligt!LkL!är!tämligen!omständligt.!För!att!få!registrera!ett!lösöreköp!krävs,!enligt!1§!LkL,!

att!en!skriftlig!handling!upprättas,!ett!köpeavtal,!där!godset!är!förtecknat.!Denna!handling!ska!bevittF

nas.!Inom!en!vecka!från!upprättandet!av!handlingen!ska!kungörelse!i!ortstidning,!på!den!ort!där!säljaF

ren!bor,!ske.!I!kungörelsen!ska!ingå!namn!på!både!köpare!och!säljare!samt!deras!respektive!yrke,!daF

tum!för!upprättandet!av!köpehandlingen!samt!köpeskillingens!belopp.!Efter!detta!förfarande!ska!den!

skriftliga!handlingen!och!bevis!om!att!kungörelse!skett!ingivas!till!Kronofogdemyndigheten,!KFM,!där!

det!registreras.!Det!finns!inget!särskilt!register!hos!KFM!för!registrering!av!lösöre!utan!de!registreras!

efter!en!viss!kod!och!ärendenummer! i!arkiven.!Det!är!ändå!relativt! lätt!att!hitta!registrerat! lösöre! i!

KFM:s!register.!Då!denna!lag!är!gammal!är!den!inte!helt!lätt!att!tyda!men!de!tre!viktiga!momenten!som!

används!idag!är!kravet!på!skriftlighet,!kungörelsen!och!registreringen!dessutom!krävs!underskrift!av!

minst!två!vittnen.65!66!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65!Millqvist!(2015),!s.!148!samt!kronofogden.se,!sökord:!registrering!av!lösöreköp,!hämtat:!2015F12F01.!
66!Bild!från!powerpointslide!från!undervisning!med!Göran!Millqvist!i!Insolensrätt4med4sakrätt.!
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!

För!att!sakrättsligt!skydd!ska!uppstå!för!en!registrering!krävs!att!det!går!30!dagar.!Innan!dess!är!saken!

inte!skyddad!vid!utmätning!eller!konkurs!hos!säljaren.!Detta!följer!av!3§!LkL.67!!

Det!sker!inte!särskilt!många!registreringar!per!år!enligt!LkL.!År!2011!skedde!131!registreringar,!2012!

115!registreringar,!2013!145!registreringar!och!2014!skedde!98!registreringar.68!

2.4.3.)Omsättningsöverlåtelser/Säkerhetsöverlåtelser/saleKandKleaseback)

Med!omsättningsöverlåtelse!avses!att!egendomen!övergår!från!en!person!till!en!annan.!Detta!är!vanF

liga!köp!där!det!finns!en!säljare!som!säljer!egendom!till!en!köpare!för!att!köparen!sedan!ska!bruka!

egendomen.!Meningen!är!därför!endast!att!en!person!gör! sig!av!med!en! sak! till! en!annan!person,!

köparen!blir!därmed!ny!ägare!till!egendomen.69!

En!säkerhetsöverlåtelse!är!utåt!sett!samma!typ!av!köp!som!en!omsättningsöverlåtelse,!alltså!att!en!sak!

ska!byta!ägare.!En!säkerhetsöverlåtelse!har!dock!ett!annat!syfte.!Syftet!med!en!säkerhetsöverlåtelse!

är!att!en!person!eller!ett!företag!som!vill!låna!pengar!och!har!en!sak!med!värde!som!de!inte!vill!pantF

sätta!men!ändå!använda!som!säkerhet!för!lånet!ändå!kan!utnyttja!denna.!För!att!kunna!utnyttja!saken!

som!säkerhet!krävs!att!saken!säljs!och!kvarblir!i!överlåtarens!besittning.!För!att!detta!ska!kunna!ske!

krävs!att!LkL!iakttas.!Detta!kallas!även!ett!förtäckt!pantavtal.!Köpeskillingen!utgör!i!dessa!fall!lånet!där!

köparen!är!långivare!och!säljaren!är!låntagare.70!Meningen!är!att!säljaren!sedan!när!skulden!är!återF

betald!ska!få!tillbaka!egendomen,!denne!har!en!återlösensrätt,!detta!kommer!ofta!till!uttryck!genom!

att!det!skrivs!in!i!avtalet!men!det!kan!också!endast!vara!underförstått!mellan!parterna.!Det!är!denna!

återlösensrätt!som!skiljer!säkerhetsöverlåtelsen!från!en!vanlig!omsättningsöverlåtelse.71!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67!Millqvist!(2015),!s.!148.!
68!SOU!2015:18,!s.!64.!
69!Uttrycks!underförstått!av!Hessler,!s.!31!och!Millqvist!(2015),!s.!132.!
70!Håstad,!s.!206f.!och!s.!213.!
71!SOU!1991:81,!s.!101f.!
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I!och!med!att!säkerhetsöverlåtelser!kan!ses!som!en!form!av!pant!där!panthavaren!har!kvar!panten!i!sin!

besittning!får!det!anses!troligt!att!traditionskravet!anpassas!efter!detta!då!det!kommer!till!säkerhetsF

överlåtelser! till! skillnad! från!omsättningsöverlåtelser.72! I! och!med! att! saken!blir! kvar! hos! pantgivaF

ren/säkerhetsöverlåtaren!blir!det!viktigt!att!antingen!traditionskravet!uppfylls,!vilket!är!praktiskt!omöjF

ligt!då!hela!syftet!med!en!säkerhetsöverlåtelse!är!att!saken!ska!bli!kvar!i!säljarens!vård.!Det!andra!sättet!

att! lösa!detta!på!är!då!att!registrera!köpet!enligt!LkL,!varför!HD!ställer!höga!krav!för!att!sakrättsligt!

skydd!ska!uppkomma.73!!

Säkerhetsöverlåtelser!och!saleFandFleaseback!ligger!varandra!nära.!De!är!båda!förfaranden!för!att!ge!

säkerhet!för!ett!lån!där!säkerheten!i!form!av!egendom!blir!kvar!hos!låntagaren.!Det!finns!dock!även!

vissa!skillnader!även!om!dessa!inte!alltid!är!helt!klara.!Detta!beror!på!att!det!inte!finns!någon!nedteckF

nad!lagstiftning!om!varken!säkerhetsöverlåtelser!eller!saleFandFleaseback.!Reglerna!har!utarbetats!geF

nom!praxis!och!doktrin!och!de!bedömningar!som!behöver!göras!kan!falla!ut!på!olika!sätt!beroende!på!

vad!man!ser!dessa!figurer!som.!Rättsläget!är!på!detta!område!något!oklart.74!

En!säkerhetsöverlåtelse!är!då!en!person!säljer!egendom!till!en!långivare!och!sedan!behåller!nyttjandet!

till!egendomen.!På!så!vis!blir!egendomen!en!säkerhet!för!långivaren.!Detta!förfarande!är!därför!jämF

förbart!med!en!pantsättning.!Köpeskillingen!utgör! lånet!och!när!detta!är!återbetalat!ska!säljaren!få!

tillbaka!egendomen.75!Då!detta!institut!är!mycket!likt!handpantsättning!är!det!naturligt!att!reglerna!för!

detta!i!viss!mån!blir!tillämpliga.76!Förutom!saleFandFleaseback!kan!en!säkerhetsöverlåtelse!göras!geF

nom!att!en!köpare!köper!egendomen!och!sedan!säljer!tillbaka!den!till!den!ursprunglige!säljaren!med!

ett!äganderättsförbehåll.77!

Vid! saleFandFleaseback!är! syftet!detsamma!som!vid! säkerhetsöverlåtelser.!Egendomen!som!säljs!är!

avsedd!att!utgöra!en!säkerhet.!I!detta!fall!är!det!dock!en!leasing!tillbaka!till!den!ursprungliga!säljaren!

som!utgör!nyttjanderätten!och!avgifterna!för!leasingen!är!att!betrakta!som!återbetalning!av!lånet.78!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72!Håstad,!s.!226.!
73!Håstad,!s.!226.!
74!Walin,!s.!21.!
75!Hessler,!s.!42!och!304f.!
76!Hessler,!s.!364.!
77!Lindskog,!s.!315.!
78!Millqvist!(1986),!s.!33.!
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Gränsdragningen!mellan!säkerhetsöverlåtelser!och!saleFandFleaseback!är!dock!inte!tydlig,!det!framgår!

bland!annat!av!NJA!1929!s.!15079!och!NJA!1967!s.!33780,!där!det!var!frågan!om!säkerhetsöverlåtelser!

som!var!upplagda!som!saleFandFleaseback.81!

Den!betydande!skillnaden!mellan!säkerhetsöverlåtelser!och!saleFandFleaseback!kan!sägas!ligga!i!leaF

singdelen!och!får!betydelse!vid!tillämpningen!av!lagen4(1915:218)4om4avtal4och4andra4rättshandlingar4

på4förmögenhetsrättens4område!AvtL!36!och!37§§.!AvtL!36§!är!generalklausulen!om!otillbörliga!och!

oskäliga!avtalsvillkor!och!jämkningsmöjligheten!för!dessa.!AvtL!37§!är!förbudet!mot!förfallopant.!Det!

är!således! inte!tillåtet!att! i! förhand!avtala!om!att!en!pant!ska!tillfalla!panthavaren! i!dess!helhet!vid!

pantsättarens!avtalsbrott,!paragrafen!lyder,!”förbehåll4att4pant4eller4annan4säkerhet4skall4vara4förverR

kad,4om4den4förpliktelse4för4vars4fullgörande4säkerheten4ställts4icke4rätteligen4fullgöres,4är4utan4verR

kan”.!Med!annan4säkerhet!åsyftas!främst!säkerhetsöverlåtelser.!Om!saleFandFleaseback!skulle!ses!som!

säkerhetsöverlåtelser!skulle!detta!innebära!att!vid!realisation!av!egendomen!vid!avtalsbrott!på!leaseF

tagarens!sida!skulle!leasegivaren!inte!direkt!ha!separationsrätt!då!han!då!skulle!kunna!få!ut!ett!högre!

värde!än!vad!den!resterande!skulden!är!på.!Det! finns! två!sätt!att! se!på!hur!saleFandFleaseback!ska!

tolkas!här.!För!det!första!är!det!inte!någon!principiellt!stor!skillnad!mellan!säkerhetsöverlåtelser!och!

saleFandFleaseback,!syftet!är!det!samma!och!även!så!förfarandet.82!!

De!likheter!som!föreligger!är!främst!att!äganderätten!hos!leasegivaren!är!av!panträttslig!natur!då!den!

ska!utgöra!säkerhet!för!ett!lån.!Förfarandet!är!liknande!i!de!bägge!fallen!och!panthavare!och!leasegiF

vare!får!inte!ta!tillbaka!eller!vidareförsälja!egendomen!så!länge!leasetagaren!eller!pantsättaren!fullgör!

sina!förpliktade!betalningar.!Det!rör!sig!också!i!båda!fallen!om!en!typ!av!hypotekarisk!panträtt,!nämliF

gen!att! leasetagaren!respektive!pantsättaren!ska!ha!rätt!att!nyttja!egendomen.!Skillnaderna!mellan!

pantsättning!och!saleFandFleaseback!är!att!vid!pantsättning!anses!pantsättaren!fortfarande!vara!ägare!

men!avstår!sin!fulla!rätt!till!egendomen!och!vid!saleFandFleaseback!säger!leasetagaren!snarare!upp!sin!

äganderätt!till!förmån!för!leasegivaren.83!

Att!rakt!av!då!säga!att!saleFandFleaseback!och!säkerhetsöverlåtelser!är!samma!sak!är!dock!vanskligt!då!

detta!skulle!inskränka!leasinginstitutets!hela!syfte.!Det!behöver!dock!inte!bli!ett!sådant!dilemma!som!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79!NJA!1929!s.!150!berörde!en!gummifabrik!med!mycket!ansträngd!ekonomi!som!sålde!en!vulkaniseringsmaskin!
till!en!leverantör!men!behöll!nyttjanderätten.!HD!behandlade!förfarandet!som!ett!lösöreköp!men!upplägget!
skulle!idag!närmast!betraktas!som!saleFandFleaseback.!
80!NJA!1967!s.!337!berörde!utmätning!hos!en!person!av!inventarier.!Han!hade!dock!sålt!inventarierna!och!sedan!
hyrt!tillbaka!dem!och!frågan!var!om!de!var!skyddade!för!säljaren!vid!utmätningen.!HD!kom!fram!till!att!så!inte!
var!fallet!då!varken!besittningsövergång!eller!registrering!enligt!LkL!skett.!I!fallet!nämns!inte!om!detta!är!att!se!
som!en!säkerhetsöverlåtelse!eller!saleFandFleaseback!men!bedömningen!hade!blivit!densamma!oavsett.!!
81!Millqvist!(1986),!s.!33.!
82!Millqvist!(1986),!s.!73ff.!
83!Millqvist!(1986),!s.!73ff.!
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det!kan!framstå!då!ovan!nämnda!AvtL!36§!är!den!otillbörlighetsregel!som!oftast!används.!Denna!gör!

det!möjligt!att!jämka!oskäliga!avtalsvillkor!om!det!skulle!anses!bli!särskilt!obilligt!för!leasetagaren!att!

lämna!ifrån!sig!egendomen!till!leasegivaren!utan!att!få!något!tillbaka.!Detta!är!särskilt!fallet!vid!saleF

andFleaseback!där!det!finns!ett!avtal!om!att!leasetagaren!vid!avtalets!slut!ska!köpa!ut!egendomen!från!

leasegivaren!eller!då!den!totala!leasingavgiften!är!satt!till!egendomens!hela!ekonomiska!värde.84!

SaleFandFleaseback!behöver!inte!heller!betraktas!som!en!säkerhetsöverlåtelse!om!syftet!är!att!leaseF

tagaren!inte!ska!få!tillbaka!egendomen!vid!leasingtidens!slut.!I!dessa!fall!är!det!en!ren!saleFandFleaseF

back!för!att!leasetagaren!ska!få!loss!värdet!ur!egendom!han!innehar!men!ändå!kunna!utnyttja!egenF

domen!i!sin!verksamhet.!Oavsett!hur!det!förhåller!sig!i!denna!fråga!behöver!idag!ett!förfarande!enligt!

LkL!ske.!

2.5.)Leasing)av)lösören)och)dess)avgränsning)mot)kreditköp)

2.5.1.)Leasing)

Leasing!är!ett!sätt!att!hyra!en!sak!istället!för!att!köpa!den.!Leasegivaren!har!då!separationsrätt!till!saken!

vid!en!eventuell!konkurs!hos!leasetagaren.!Ofta!går!leasingen!till!på!det!sätt!att!ett!företag!som!behöF

ver!en!ny!sak!till!sin!verksamhet!kontaktar!en!leasegivare,!vanligtvis!ett!finansbolag,!som!i!sin!tur!köper!

saken!från!en!leverantör!som!sedan!levererar!saken!direkt!till!företaget/leasetagaren.!På!så!sätt!får!

leasegivaren!sakrättsligt!skydd!för!saken!och!separationsrätt!vid!en!eventuell!konkurs!hos!leasetagaF

ren.!Det!uppstår!här!en!form!av!trepartsförhållande!mellan!leasetagare,!leasegivare!och!leverantör.!

Då!leasegivaren!ofta!är!ett!finansbolag!som!inte!har!något!egentligt!intresse!i!själva!egendomen!som!

är!föremål!för!avtalet!är!detta!ofta!ett!avtal!av!helt!ekonomisk!karaktär!mellan!leasetagaren!och!leaF

segivaren.!Om!det!skulle!uppstå!dröjsmål!eller!fel!i!egendomen!får!leasetagaren!vända!sig!till!leveranF

tören!direkt!även!om!köpeavtalet!egentligen!är!ingånget!mellan!leverantören!och!leasegivaren.!Det!är!

även!så!att!det!är!leasetagaren!och!leverantören!som!förhandlar!fram!villkoren!i!köpeavtalet!mellan!

leasegivaren!och!leverantören!vad!avser!pris,!prestanda!och!leveransvillkor!samt!garantier,!installation!

o.sv.85!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84!Millqvist!(1986),!s.!73ff.!
85!Håstad,!s.!150f.,!Millqvist!(1986),!s.!32.!och!SOU!1994:120,!s.!61!och!65.!
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!

Leasing!är!det!engelska!ordet!för!uthyrning!eller!saklega.!Det!är!dock!ofta!finansiell!leasing!som!avses!

då!vi!talar!om!leasing!med!dess!engelska!ord.!Finansiell!leasing!är!ett!sätt!för!näringsidkare!att!finansiF

era!anskaffning!av!egendom!till!sin!verksamhet.!En!annan!typ!av!leasing!är!operationell!leasing.86!FiF

nansiell! leasing!med! finansbolag! som!stora!aktörer!är!ett! fenomen!som!uppkom! i!USA!efter!andra!

världskriget.!Denna!typ!av!finansiering!är!idag!spridd!i!alla!länder!med!en!marknadsinriktad!ekonomi.!

Anledningen!till!att!finansiell! leasing!har!växt!sig!så!stor!beror!i!huvudsak!på!det!behov!som!förelåg!

under!60Ftalet!i!de!industrialiserade!länderna!till!ökade!krediter.!Finansiell!leasing!var!en!figur!som!i!

de!flesta!länder!vid!denna!tid!inte!var!reglerad!varför!det!gick!att!ge!och!få!kredit!utan!att!behöva!iaktta!

de,!ofta!krångliga,!nationella!reglerna!om!säkerheter.!En!annan!anledning!till!att!finansiell!leasing!växt!

sig!stark!kan!bero!på!dess!internationella!prägel.!Det!är!liknande!förfaranden!i!olika!länder!då!det!inte!

är!ett!så!starkt!reglerat!område!och!internationella!aktörer!kan!tänkas!ha!lättare!att!agera!med!instruF

ment!som!de!är!väl!förtegna!med!trots!att!den!sakrättsliga!biten!kan!skilja!sig!åt!något!beroende!på!i!

vilket!land!egendomen!befinner!sig.!Detta!beror!främst!på!att!gränsen!mellan!kreditköp!och!leasing!

ser!olika!ut!i!olika!länder.87!

Leasing!är!som!nämnts!ett!sätt!för!näringsidkare!att!införskaffa!egendom!att!nyttja!i!verksamheten.!

Detta!går!till!på!så!sätt!att!bolaget!hyr!egendom!av!en!leasegivare!under!en!på!förhand!bestämd!period!

som!ofta!bestäms!till!sakens!ekonomiska!livslängd,!vanligen!tre!till!sju!år.!På!detta!sätt!kan!leasetagaren!

få!egendomen!utan!att!behöva!insatskapital!eller!någon!säkerhet!för!att!kunna!ta!ett!lån!för!att!kunna!

köpa!egendomen!själv.!De!krav!som!ställs!på!ett!leasingavtal!för!att!detta!ska!kunna!vara!gynnsamt!

även!för! leasegivaren!är!att!avtalet! inte!går!att!säga!upp! innan!denne!har!kunnat!skriva!av!anskaffF

ningskostnaden!och!att!leasetagaren!har!ett!strikt!ansvar!att!betala!löpande!enligt!avtalet!oavsett!om!

denne!nyttjar!eller!inte!nyttjar!egendomen.!I!och!med!dessa!villkor!kan!leasing!lätt!ses!som!en!form!av!

kreditköp!mot!säkerhet.88!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86!SOU!1994:120,!s.!59.!
87!Millqvist!(1986),!s.!26!och!32.!
88!SOU!1994:120,!s.!60.!
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I!avtalet!mellan!leasegivaren!och!leasetagaren!framgår!det!ofta!tydligt!att!det!är!leasegivaren!som!är!

ägare!till!egendomen!och!att!leasetagaren!endast!hyr!egendomen.!Detta!framgår!bland!annat!av!att!

det!kan!finnas!klausuler!som!säger!att!leasetagaren!inte!på!något!sätt!rättsligt!får!förfoga!över!egenF

domen,!detta!kommer!till!uttryck!genom!förbud!mot!exempelvis!pantsättning,!överlåtelse!och!andraF

handsupplåtelse.!Andra!förbud!som!brukar!nämnas!är!infogande!av!egendomen!i!annan!lös!egendom!

eller! i! fast!egendom!samt!klausuler!om!att! leasetagaren!måste!vårda!objektet!och!se! till!att!det!är!

försäkrat!på!ett!för!objektet!lämpligt!sätt.89!

I!svensk!rätt!finns!idag!ingen!lagstiftning!om!leasing!avseende!lösöre,!bortsett!från!några!ålderdomliga!

bestämmelser!i!HB!13!kap.!om!hyra!av!lös!egendom.!Vad!gäller!konkurs!och!utmätning!finns!inte!heller!

några!specifika!regler!som!tar!sikte!på!leasing.90!Det!som!istället!blir!tillämpbart!är!separationsrätt!på!

grund!av!bibehållen!äganderätt!för!leasegivaren,!detta!kan!utläsas!i!UB!4!kap.!17F19§§!där!det!framgår!

att! det! som! finns! i! gäldenärens! besittning! presumeras! tillhöra! denne!om! inte! annat! bevisats! samt!

KonkL!3!kap.!3§,!där!det!framgår!att!det!som!tillhör!gäldenären!ingår!i!konkursboet.!På!grund!av!den!

bibehållna!äganderätten!för!leasegivaren!är!gäldenären!vid!utmätning!eller!i!en!konkurs!inte!ägare!till!

egendomen!och!på!grund!av!detta!ingår!den!inte!och!leasegivaren!har!separationsrätt.!Även!om!det!

inte!finns!någon!lagstiftning!som!talar!för!separationsrätt!visas!det!i!praxis,!bland!annat!NJA!1985!s.!

32091,!att!denna!respekteras.92!!

För!att!separationsrätten!ska!bestå!krävs!också!att!den!leasade!egendomen!inte!sammanfogas!med!

fast!egendom!eller!annan!lös!egendom!på!sådant!sätt!att!det!uppkommer!praktiska!hinder!för!att!sära!

på!egendomen!i!efterhand!på!ett!ekonomiskt!försvarbart!sätt.!För!fast!egendom,!se!kap.!2.3.!För!annan!

egendom!gäller!allmänna!regler!om!accession,!på!detta!område!finns!ingen!lagreglering!utan!regelverF

ket!består!av!allmänna!principer!som!hämtar!stöd!analogt!i!JB93.!Att!sammanfogande!har!skett!gäller!

särskilt!egendom!som!på!ett!naturligt!sätt!hänger!samman!med!varandra!eller!utgör!en!nödvändighet.!

HD!har!i!praxis!sett!strängt!på!sammanfogande!och!det!krävs!inte!mycket!för!att!egendom!ska!anses!

sammanfogad!med!annan!egendom.!Ett!fall!som!sträcker!sig!långt!är!det!mycket!kritiserade!fallet!NJA!

1960!s.!9.94!I!detta!fall!hade!en!köpare!B!köpt!en!lastbil!med!äganderättsförbehåll!av!en!säljare!A!och!

däck!med!äganderättsförbehåll!av!säljare!C.!B!monterade!sedan!däcken!på!lastbilen.!B!betalade!inte!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89!SOU!1994:120,!s.!70.!
90!SOU!1994:120,!s.!97.!
91!NJA!1985!s.!320!berörde!en!lastbil!som!skulle!utmätas.!Ett!bolag!anförde!då!besvär!och!menade!att!de!var!
ägare!till!lastbilen!och!att!den!endast!var!uthyrd!till!utmätningsgäldenären.!Detta!resonemang!godtog!HD!och!
menade!att!skäl4förelåg4för!att!KFM!skulle!förelägga!bolaget!att!väcka!talan!enligt!UB!4!kap!20§!där!de!kunde!
lägga!fram!klarare!bevisning!om!att!de!var!ägare!till!lastbilen.!
92!Millqvist!(1986),!s.!247.!
93!Millqvist!(1986),!s.!330.!
94!Se!bland!annat!Helander,!s.!731f.!och!Millqvist!(1986),!s.!331.!
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varför!A!återtog!lastbilen.!Efter!stämning!av!C!gentemot!A!om!att!A!inte!respekterat!C:s!ägarförbehåll!

hade!HD!att!ta!ställning!till!frågan!om!däcken!blivit!en!beståndsdel/tillbehör!till!lastbilen.!HD!kom!fram!

till!att!däcken!sammanfogats!såsom!tillbehör!till!lastbilen!och!C:s!ägarförbehåll/separationsrätt!hade!

således!fallit!(se!bild!nedan).95!!

!

Leasetagaren!ges!inte!fri!förfoganderätt!över!egendomen.!Att!leasetagaren!inte!har!fri!förfoganderätt!

torde!framgå!redan!genom!leasingavtalet!då!detta!är!ett!nyttjanderättsavtal!till!en!vis!egendom,!äganF

deförhållanden!tas!ändå!ofta!in!i!avtalen!för!att!inga!oklarheter!ska!uppstå.96!Dock!kan!en!godtroende!

förvärvare!göra!ett!extinktivt!godtrosförvärv!av!egendomen!från! leasetagaren! i!enlighet!med! lagen4

(1986:796)4 om4godtrosförvärv4 av4 lösöre,! GFL! om! leasetagaren! på! ett! otillbörligt! sätt! förfogar! över!

egendomen!trots!förbudet!härom.97!Om!en!leasetagare!förfogar!över!egendomen!till!fara!för!leasegiF

varen!äganderätt! begår!han!ett! kontraktsbrott! och!hävningsmöjlighet!och! skadeståndsanspråk! kan!

uppkomma!för!leasegivaren!mot!leasetagare.!Detta!kan!också!utgöra!brott!enligt!brottsbalken!i!form!

av!förskingring,!BrB!10!kap.!eller!bedrägeri,!BrB!9!kap.!Oavsett!detta!förlorar!leasegivaren!sin!separatF

ionsrätt!i!och!med!godtrosförvärvet!av!tredje!man.98!!

Det!finns!huvudsakligen!två!typer!av!leasing,!finansiellF!eller!operationell!leasing.!Om!ett!leasingavtal!

är!att!räkna!som!operationell!eller!finansiell!leasing!kan!vara!svårt!att!avgöra!och!har!egentligen!främst!

betydelse!för!bolagens!bokföring.99!

Avtalen!kan!se!olika!ut!beroende!på!vilken!typ!av!egendom!som!är!föremål!för!leasing!relaterat!till!hur!

stort!värde!det!är!i!den!leasade!egendomen.!För!mycket!värdefull!egendom!såsom!jetflygplan,!fartyg,!

tåg!och! industrianläggningar! ligger!dock!den! stora! skillnaden!egentligen! inte! i! själva! leasingavtalen!

utan!snarare!i!uppläggningen!av!avtalsmönster,!transaktionsvägar!och!att!parterna!befinner!sig!i!flera!

stater.!I!stora!leasingFtransaktioner,!så!kallade!Big!ticketFleasing,!ingår!ofta!även!komplexa!investorF!

och!hävstångstransaktioner.!Detta!beror!på!att!det!rör!sig!om!mycket!höga!belopp!som!det!kan!vara!

svårt!för!ett!bolag!som!är!leasetagare!att!frambringa!på!annat!sätt.!För!dessa!Big!ticketFleasingavtal!är!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95!Millqvist!(1986),!s.!273!och!330ff.!
96!SOU!1994:120,!s.!167.!
97!Millqvist!(1986),!s.!248!och!s.!253.!
98!Millqvist!(1986),!s.!311.!
99!SOU!2014:79,!s.!65.!
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ofta!den!bundna!tiden!för!leasingen!också!längre,!5F20!år,!och!det!är!ofta!inskrivet!i!avtalen!att!de!kan!

förlänga!leasingen!vid!periodens!slut.100!

2.5.1.1.%Finansiell%leasing%

Finansiell!leasing!kan!liknas!vid!ett!avbetalningsköp.!Det!är!tre!parter!inblandade!vid!finansiell!leasing,!

leasetagaren!som!är!den!som!vill!införskaffa!en!sak,!leasegivaren!som!vanligtvis!är!ett!finansbolag!och!

leverantören!som!vanligen!är!den!som!tillverkar!saken.!Leasegivaren!köper!in!saken!som!leasetagaren!

behöver!av!leverantören!och!sedan!överlämnas!saken!till!leasetagaren.!Leasetagaren!hyr!saken!av!leF

asegivaren!och!avtalet!är!ofta!uppställt!för!hela!sakens!ekonomiska!livslängd!med!en!option!för!leaseF

tagaren!att!efter!kontraktets!utgång!ha!rätt!att!köpa!saken.!Vid!finansiell!leasing!är!det!vanligt!att!det!

är!leasetagaren!som!står!för!service,!underhåll!och!försäkring!för!saken.!Vanligtvis!är!det!rörlig!ränta.101!

Leasegivarens!syfte!med!att!äga!egendomen!har!egentligen!inget!med!själva!egendomen!att!göra,!det!

är!leasegivaren!egalt!vad!det!är!för!egendom!då!denne!inte!ska!använda!egendomen!i!enlighet!med!

dess!syfte!och!användningsområde.!För!leasegivaren!ligger!poängen!med!att!äga!egendomen!endast!i!

att!ge!en!försäkran!om!att!få!återbetalt!det!lån!samt!ränta!denne!ställt!ut!till!leasetagaren!och!det!ger!

en!säkerhet!för!denna!betalning!vid!leasegivarens!obstruerande!eller!obestånd.102!

2.5.1.2.%Operationell%leasing%

Operationell!leasing!är!det!vi!i!vanligt!språkbruk!kallar!hyra.!Här!hyr!leasetagaren!egendom!av!leasegiF

varen!som!denne!ska!bruka!och!sedan!lämna!tillbaka!eller!också!vanligt!förekommande!är!att!avtalen!

förnyas!och!i!samband!med!detta!byts!också!den!förhyrda!egendomen!ut!mot!ny!egendom.103!

Vid!operationell!leasing!löper!avtalen!ofta!på!tre!till!fem!år!men!kan!vara!betydligt!kortare.!Hyran!reF

dovisas!av!leasetagaren!i!dennes!bokföring!som!en!kostnad!och!det!är!leasegivaren!som!står!den!ekoF

nomiska!risken!och!står!för!underhåll.!För!flygplan,!som!återkommer!senare,!finns!två!typer!av!operF

ationell!leasing,!dry!lease!som!är!uthyrning!av!endast!flygplanet.!Dessa!avtal!löper!ofta!på!tre!till!fem!

år.!Den!andra!formen!är!wet!lease,!denna!form!av!leasing!kan!löpa!på!betydligt!kortare!tid!såsom!några!

månader.!I!en!wet!lease!hyrs!flygplanet!ut!tillsammans!med!piloter!och!besättning!och!kan!vara!ett!bra!

sätt!för!flygbolagen!att!möta!en!tillfällig!uppgång!i!flygtrafiken,!såsom!under!sommarmånaderna!då!

människor!åker!på!semester!eller!om!flygbolaget!vill!pröva!en!ny!flyglinje.104!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100!SOU!1994:120,!s.!84f.!
101!SOU!2014:79,!s.!66f.!
102!Millqvist!(1986),!s.!250.!
103!Millqvist!(1986),!s.!34.!
104!SOU!2014:79,!s.!67f.!
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2.5.1.3.%Optionsrätt%

En!köpoption!eller!call!option!är!en!rätt!för!leasetagaren!att!vid!avtalets!slut!köpa!loss!föremålet!för!

leasingen.!För!att!leasetagaren!ska!få!sakrättsligt!skydd!för!sin!option!krävs!att!ägaren!till!köpoptionen!

har!saken!i!sin!besittning!samt!att!det!rör!sig!om!en!saleFandFleaseback!eller!en!säkerhetsöverlåtelse.!

Detta!är!fallet!vid!leasing!då!det!är!leasetagaren!som!har!en!option!på!att!köpa!den!sak!han!besitter!

vid! leasingavtalets! slut.!Det! sakrättsliga! skyddet!gäller!här! till! förmån! för! leasetagaren! i!det! fall! att!

leasegivaren!skulle!gå!i!konkurs,!alltså!finansbolaget!i!de!flesta!fall,!se!nedan.105!!

Vid!finansiell!leasing!är!det!vanligt!att!avtalet!sträcker!sig!över!en!period!om!tre!till!åtta!år!beroende!

på!objektets!livslängd,!avtalet!är!ofta!inte!möjligt!att!säga!upp.!Vid!avtalets!slut!finns!det!ofta!en!köF

poption.!Det!kan!också!vara!så!att!leasetagaren!har!en!skyldighet!att!köpa!objektet!vid!avtalets!slut!

och!i!de!fallen!har!leasegivaren!en!säljoption,!även!kallad!put!option.!Då!det!är!meningen!att!leasetaF

garen!ska!överta!objektet!då!avtalstiden!är!slut!ingår!det!amortering!av!saken!i!avtalet.!!

2.5.1.4.%Långivaren/leasegivarens%insolvens%

Skulle!leasegivaren!vid!en!saleFandFleaseback!gå!i!konkurs,!således!det!motsatta!fallet!mot!vad!säkerF

hetsöverlåtelsernas!syfte!är,!nämligen!att!skydda!leasegivaren!från!leasetagarens!insolvens,!så!har!leF

asetagaren!en!rätt!att!återlösa!saken.!Detta!beror!på!att!saleFandFleaseback!och!säkerhetsöverlåtelser!

är!att!se!som!förtäckt!panträtt!och!att!den!”verkliga!äganderätten”!inte!övergår,!varför!säkerhetsöverF

låtaren/leasetagaren!har! ett! sakrättsligt! skydd!mot! säkerhetstagaren/leasegivarens!borgenärer.! Ett!

förfarande!genom!vilken!säkerhetsöverlåtaren!eller!leasetagaren!inte!har!återlösensrätt!skulle!vara!att!

se!som!otillåten!enligt!AvtL!37§!om!förverkandeklausuler!och!denna!paragraf!bör!även!ges!en!sakrättF

slig!innebörd!106!Vid!ren!leasing,!då!!saken!inte!från!början!tillhört!leasetagaren!torde!istället!den!gamla!

principen!”köp!bryter!legostämma”!bli!gällande!varför!leasetagaren!riskerar!att!förlora!egendomen.107!

Dock!är!finansiell!leasing!på!många!sätt!att!se!som!ett!avbetalningsköp!men!utan!dess!krångliga!avräkF

ningsregler.!Leasetagare!är!således!skyddsvärda!på!samma!sätt!som!vid!avbetalningsköp!och!det!ligger!

därför!nära!till!hands!att!de!ska!få!sakrättsligt!skydd!vid!leasegivarens!konkurs.108!För!att!en!nyttjandeF

rätt,!såsom!leasing,!ska!stå!sig!då!egendomen!överlåts!torde!det!dock!krävas!att!förvärvaren,!tredje!

man,!är!medveten!om!att!egendomen!är!leasad!för!att!denna!rättighet!ska!så!sig!sakrättsligt.109!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105!Håstad,!s.!443.!
106!Håstad,!s.!443,!Hessler!s.!450f.,!Rodhe!s.!196.!
107!Millqvist!(1986),!s.!243f.!
108!Håstad,!s.!435f.!
109!Rodhe,!s.!609ff.!
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2.5.1.5.%Fördelar%och%nackdelar%med%leasing%för%leasetagaren%

Det!finns!en!rad!fördelar!för!leasetagaren!med!leasing!framför!andra!finansieringsformer,!såsom!bland!

annat!kreditköp!och!företagshypotek.!

•! Finansieringsgraden!kan!vara!högre!vid!finansiell!leasing!än!vid!kreditköp!då!det!inte!finns!nåF

got!krav!på!kontantinsats.!Skillnaden!är!dock! inte!stor!då!hyran! för! första!perioden!ofta!är!

något!högre.!Vid!kreditköp!finns!inget!lagstadgat!krav!på!kontantinsats!eller!handpenning!men!

det!ingår!ofta.!

•! Då!säkerheten! för! leasegivaren! finns! i! själva!den! leasade!egendomen!krävs! inga!ytterligare!

säkerheter.!

•! Balansräkningen!för!leasetagaren!påverkas!inte!då!han!endast!hyr!egendomen!och!den!inte!

utgör!en!tillgång!i!dennes!bolag.!!

•! Jämfört!med! företagshypotek! behöver! inga! inteckningar! tas! ut! och! således! behöver! ingen!

stämpelskatt!för!dessa!betalas.110!

De!nackdelar!som!kan!pekas!på!är:!

•! Leasingavtalet!är!ofta!ouppsägbart!varför!leasetagaren!är!bunden!i!några!år!av!detta!oberoF

ende!av!om!denne!använder!eller!inte!använder!egendomen!i!sin!verksamhet.!!

•! Leasetagaren!måste!bokföringsmässigt!periodisera! sina!kostnader! för!avgifter!vilket!gör!att!

bolaget!kan!ha!svårare!att!resultatreglera!sina!bokslut.!!

•! Det!sakrättsliga!skyddet!är!svagare!i!förhållande!till!leasegivarens!borgenärer!än!vad!som!är!

fallet!vid!kreditköp.!!

•! Restvärdet!efter!leasingtidens!slut!tillfaller!leasegivaren!såsom!ägare.!Detta!trots!att!leasetaF

garen!kan!ha!betalat!hela!värdet!av!egendomen!genom!leasingavgiften.!Det!är!dock!vanligt!

med!en!köpoption!och!att!egendomen!i!slutändan!ändå!blir!kvar!hos!leasetagaren.111!

2.5.1.6.%Fördelar%och%nackdelar%med%leasing%för%leasegivaren%

Även!för!leasegivaren!finns!det!en!rad!fördelar!och!nackdelar!i!förhållande!till!andra!finansieringsforF

mer.!Några!av!fördelarna!är!som!följer:!

•! Leasegivaren! kan! reglera! sin! resultaträkning! då! egendomen! ingår! i! dennes! inventarier! och!

denne!kan!göra!värdeminskningsavdrag!för!egendomen.!

•! Leasegivaren!förblir!ägare!till!egendomen!trots!att!den!är!till!fullo!betald!till!skillnad!från!kreF

ditköp!där!äganderätten!övergår!till!köparen!vid!full!betalning.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110!SOU!1994:120,!s.!257f.!
111!SOU!1994:120,!s.!258ff.!
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•! Vid!en!konkurs!hos!leasetagaren!får!leasegivaren!en!bättre!position!än!vid!kreditköp.!Vid!leaF

sing!behåller!leasegivaren!äganderätten!och!får!således!separationsrätt!till!skillnad!från!kreF

ditköp!där!övervärdet!i!egendomen!tillfaller!konkursboet,!se!närmare!nedan.!

•! Kopplingen!mellan! säkerheten!och! lånet!är!ofta! klarare!vid! leasing!än!vid! företagshypotek.!

Detta!på!grund!av!att!vid!leasing!rör!det!sig!om!säkerhet!i!ett!bestämt!objekt!medan!säkerheten!

i!företagshypotek!består!av!en!flytande!egendomsmassa.112!

Några!nackdelar!med!leasing!för!leasegivaren!kan!vara!som!följer:!

•! I!vissa!avtal!är!det!leasegivaren!som!står!restvärderisken,!alltså!risken!att!värdet!i!egendomen!

sjunker!snabbare!än!vad!som!beräknats.!

•! Det!finns!inget!speciellt!handräckningsförfarande!för!återtagande!av!leasad!egendom.113!

2.5.2.)Avgränsning)mot)kreditköp)

Då!ett!köp!sker!på!kredit!lämnas!saken!ut!från!säljare!till!köpare!innan!saken!är!slutbetald.!Saken!har!

då!traderats!och!om!köparen!av!någon!anledning!inte!betalar!saken!sätts!säljaren!i!en!dålig!ställning!

genom!att!han!endast!har!ett!obligationsrättsligt!anspråk!på!köparen.!Säljaren!kan!inte!heller!enligt!

köplagen4(1990:931),!KöpL114!54§!3!st.!häva!köpet!då!varan!kommit!i!köparens!besittning!om!det!inte!

sedan!tidigare!avtalats!om!detta.115!För!att!säljaren!ska!kunna!hamna!i!en!bättre!sits!då!köparen!inte!

betalar!sin!kredit!är!det!vanligt!att!det!avtalas!om!ett!ägarförbehåll,!vilket!innebär!att!säljaren!förbeF

håller!sig!äganderätten!till!dess!full!betalning!av!saken!skett.116!Detta!liknar!på!detta!sätt!panträttsinF

stitutet!eller!leasing!där!egendomen!är!att!se!som!en!säkerhet!för!att!få!full!betalning.117!

Att!ett!leasingavtal!skulle!kunna!kategoriseras!som!ett!kreditköp!är!en!legal!risk!för!leasegivaren!då!

dennes!separationsrätt!kan!gå!förlorad.!Vid!leasing!behåller!leasegivaren!äganderätten!medan!det!vid!

istället!vid!kreditköp!ses!som!att!äganderätten!succesivt!övergår!till!köparen!i!och!med!att!betalning!

sker.118!

Om!det!är!meningen!att!leasetagaren!i!slutet!av!leasingperioden!ska!överta!saken!är!avtalet!mellan!

leasegivaren!och!leasetagaren!inte!längre!att!betrakta!som!ett!leasingavtal!utan!som!ett!avbetalningsF

köp.119!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112!SOU!1994:120,!s.!260ff.!
113!SOU!1994:120,!s.!262f.!!
114!Köplag!(1990:931).!
115!54§!3!st.!köplagen!motsvarar!i!denna!del!28§!2!st.!i!den!gamla!köplagen!(1905:38!s.!1).!!
116!Helander,!s.!613.!
117!Hessler,!s.!189.!
118!Millqvist!(2015),!s.!110.!
119!Håstad,!s.!151f.!!
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Enligt!AvbL!1§!st.!3!ska!avtal!som!syftar!till!att!saken!som!lämnats!ut!till!köparen!blir!dennes!sak!vid!

avbetalningens!slut!ses!som!kreditköp!oavsett!om!avtalet!har!betecknats!som!just!ett!sådant!eller!som!

ett!leasingavtal,!”har4avtalet4betecknats4som4uthyrning4eller4betalningen4som4vederlag4för4varans4nyttR

jande4föreligger4ändå4avbetalningsköp,4om4det4är4avsett4att4den4till4vilken4varan4utlämnas4ska4bli4ägare4

av4denna”.!Detta!för!att!det!inte!ska!gå!att!kringgå!reglerna!i!AvbL!genom!att!förtäcka!avtalet!som!ett!

leasingavtal.!Tanken!bakom!AvbL!är!att!skydda!köparen!och!lagstiftningen!är!därför!tvingande.!En!köF

pare!kan!således!inte!avtala!bort!sin!rätt!enligt!AvbL.120!För!att!få!rätt!till!betalning!före!andra!vid!ett!

avbetalningsköp!krävs!att!det!vid!avtalets!ingående!ingicks!en!överenskommelse!om!ett!äganderättsF

förbehåll.!Då!parterna!gjort!ett!leasingupplägg!och!det!sedan!vid!leasetagarens!konkurs!visar!sig!att!

avtalet!är!att!se!som!ett!avbetalningsköpeavtal!finns!det!inget!äganderättsförbehåll.!Eftersom!parterna!

inte!sett!det!som!ett!kreditköp!har!inget!äganderättsförbehåll!ställts!upp!men!man!kan!tolka!in!detta!i!

leasingavtalet,!det! finns!ett!tyst!äganderättsförbehåll.!Detta!berörs!av!HD! i!NJA!1976!s.!134121!men!

fråga!ställs!där!inte!på!sin!spets.!Håstad!menar!dock!att!leasegivaren!rimligen!torde!ha!separationsrätt!

i!dessa!fall.122!Håstads!mening!framgår!bland!annat!av!NJA!2009!s.!79123,!där!han!för!egen!del!lagt!till!

att!det!finns!ett!underförstått!äganderättsförbehåll.!Då!frågan!inte!explicit!besvarats!av!HD!kan!det!

dock!hända!att!de!istället!inte!skulle!se!det!som!att!det!föreligger!ett!äganderättsförbehåll!och!säkerhet!

skulle!då!helt!saknas.124!!

De!fall!då!ett!leasingavtal!istället!är!att!se!som!ett!kreditköp!enligt!AvbL!är!då!leasingavtalet!löper!till!

dess!leasetagaren!betalt!värdet!av!hela!egendomen!och!den!blir!hans!vid!avtalets!slut.!Ett!annat!fall!är!

då!leasetagaren!har!valet!att!köpa!egendomen!vid!leasingavtalets!slut!till!en!obetydlig!summa!eller!att!

det!inte!reglerats!i!avtalet!vad!som!ska!hända!vid!leasingtidens!slut!men!att!en!tyst!överenskommelse!

finns!som!går!ut!på!att!egendomen!tillfaller!leasetagaren!vid!denna!tidpunkt.125!

Nuvarande!AvbL!är!en!återgång!till!den!första!avbetalningsköplagen!som!infördes!1915!som!ett!samF

arbete!mellan!de!nordiska!länderna.!I!förarbetena!till!denna!framhålls!att!vid!avgörande!av!om!avtalet!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120!Millqvist!(1986),!s.!82f.!
121!NJA!1976!s.!134!berörde!frågan!om!en!tv!apparat!som!skulle!utmätas!var!att!betrakta!som!köpt!på!avbetalF
ning!eller!om!den!var!hyrd.!HD!konstaterade!att!det!inte!fanns!tillräckligt!som!tydde!på!att!hyran!av!tv:n!hade!
övergått!till!ett!köp!varför!utmätning!inte!kunde!ske.!Dock!diskuterades!frågan!om!tyst!äganderättsförbehåll!
även!om!den!inte!ställdes!på!sin!spets.!!
122!Håstad,!s.!151f.,!Millqvist!(2015),!s.!110f.,!och!SOU!1994:120,!s.!103!och!s.!110.!
123!NJA!2009!s.!79!berörde!en!husvagn!och!en!husbil!som!leasats!till!en!leasetagare!som!sedan!gick!i!konkurs!
som!demonstrationsfordon.!Leasetagaren!hade!också!fri!förfoganderätt!över!husbilen!och!husvagnen.!Frågan!i!
målet!var!om!leasegivaren!blivit!av!med!sin!separationsrätt!i!leasetagarens!konkurs.!HD!kom!fram!till!att!sepaF
rationsrätten!i!och!för!sig!inte!försvann!i!och!med!att!det!fanns!en!fri!förfoganderätt!för!leasetagaren!så!länge!
denne!inte!faktiskt!förfogat!över!egendomen.!Frågan!om!ifall!detta!avtal!istället!var!att!se!som!ett!kreditköp!
prövades!inte!av!HD!då!parterna!stämt!på!ett!sådant!sätt!att!detta!föll!utanför!processramen.!
124!Millqvist!(2015),!s.!111.!
125!Millqvist!(2015),!s.!111!och!SOU!1994:120,!s.!103.!
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är!ett!leasingavtal!eller!ett!kreditköpeavtal!ska!hänsyn!inte!tas!till!den!formella!beteckningen!av!avtalet!

utan!till!det!ekonomiska!syftet!bakom!detsamma,!detta!oavsett!om!avtalet!specifikt!reglerar!ägandeF

förhållandet!över!saken!efter!avtalets!utgång!eller!inte.126!Ett!annat!sätt!att!se!vad!som!är!avgörande!

är!att!se!till!den!gemensamma!partsviljan,!är!det!parternas!avsikt!att!egendomen!ska!övergå!till!leaseF

tagaren!är!avtalet!att!se!som!ett!kreditköp! istället! för! leasing.!Precis!vilka!kriterier!som!ska!vara!de!

avgörande!framgår!inte!tydligt!av!förarbetena!varför!problem!uppkommer!vid!bedömningen!och!domF

stolen!får!göra!mer!allmänna!överväganden!för!att!kunna!besvara!frågan!i!det!enskilda!fallet.127!

De!slutsatser!som!kan!dras!utifrån!ovanstående!är!att!om!ett!leasingavtal!med!visshet!inte!ska!falla!in!

under!bestämmelserna!i!AvbL!får!avtalet!inte!ha!en!köpoption!eller!så!ska!det!ha!en!förlängningsoptF

ion,!detta!på!grund!av!att!dessa!avtal!inte!innefattar!någon!förfogandeF!eller!realisationsmöjlighet.!På!

den!andra!sidan!av!skalan!mellan!kreditköp!och!leasing!ligger!de!leasingavtal!som!gör!att!egendomen!

automatiskt!blir!leasetagarens!egendom!vid!leasingtidens!slut!eller!om!det!finns!en!köpoption!som!i!

princip!är! tvingande! för! leasetagaren!eller!en! förmånlig!säljoption! för! leasegivaren.!Sedan! får!varje!

enskilt!leasingavtal!bedömas!utifrån!dessa!ytterligheter!för!att!avgöra!om!de!faller!under!bestämmelF

serna!i!AvbL!eller!inte.128!!

För!att! göra!denna!bedömning! finns! inte!några!klara! fall! från!HD.!Ett! fall! som!visar!på!att!de!olika!

avtalstyperna!ligger!mycket!nära!varandra!är!dock!NJA!1985!s.!365129,!vari!HD!i!samma!mening!säger!

att!äganderättsförbehåll!och!leasing!inte!får!sakrättsligt!skydd!om!egendom!tillförs!fastighet!av!fastigF

hetsägaren!och!är!att!anse!som!fastighetstillbehör!enligt!JB!2!kap.!1§.130!Frågan!har!dock!varit!föremål!

för!prövning! i!RH!1986:153.!Här!hade!ett! finansbolag!och!ett!enmansaktiebolag! ingått!ett!avtal!om!

avbetalningsköp!av!en!grävmaskin.!Enmansaktiebolaget!gick! i!konkurs!och!maskinen!återlämnades.!

Därefter!ingicks!istället!ett!avtal!om!finansiell!leasing!av!samma!maskin.!Priset!för!leasingen!sattes!till!

ett!belopp! så!att! restvärdet!var!10%!av!basbeloppet!av!maskinen!vid! leasingtidens! slut,! i!beloppet!

ingick!även!betalning!av!restF!och!ränteskuld!sedan!tidigare.!Parterna!hade!valt!ett!leasingupplägg!för!

att!leasetagaren!inte!hade!de!medel!som!krävdes!för!en!kontantinsats!vid!ett!kreditavtal.!Inget!avtal!

hade!slutits!om!vad!som!skulle!hända!med!maskinen!vid!leasingavtalets!slut.!Leasetagaren!menade!att!

det!var!självklart!att!han!skulle!få!maskinen!vid!avtalets!slut,!således!ett!kreditköp,!medan!leasegivaren!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
126!Millqvist!(1986),!s.!82!och!SOU!1994:120,!s.!104.!
127!Millqvist!(1986),!s.!85ff.!
128!SOU!1994:120,!s.!106.!
129!NJA!1985!s.!365!berörde!en!silo!som!tillförts!en!gård!genom!ett!leasingavtal.!I!avtalet!stod!"54års4leasing,4siR
lon4förblir4säljarens4egendom4tills4full4betalning4skett".!Vid!försäljning!av!fastigheten!på!exekutiv!auktion!ville!
bolaget!få!ut!silon!ur!försäljningen.!HD!konstaterade!att!silon!utgjorde!en!”anläggning!som!anbragts!på!fastigF
heten”,!således!fastighetstillbehör!och!bolaget!hade!ingen!separationsrätt!enligt!JB!2!kap!2§!och!2!kap.!4§e.c.!
Se!även!not!16.!
130!Millqvist!(1986),!s.!81.!
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menade!att!de!brukade!fråga!sina!leasetagare!om!de!ville!köpa!ut!egendomen!vid!leasingtidens!slut,!

vilket!de!flesta!gjorde,!och!annars!erbjöds! leasetagaren!att!få!förlängd!leasing.!Hovrätten!menade!i!

detta!fall!att!det!var!fråga!om!ett!leasingavtal,!ersättningen!hade!inte!varit!oskäligt!hög,!det!framgick!

av!avtalet!att!egendomen!skulle!lämnas!tillbaka!till!leasegivaren!vid!avtalets!utgång,!att!restvärdet!inte!

var!obetydligt!och!att!leasetagaren!vanligtvis!köper!egendomen!var!inte!ett!tillräckligt!skäl!för!att!beF

döma!avtalet!som!ett!kreditköp.131!

Ett!annat!fall!där!frågan!om!gränsdragningen!mellan!kreditköp!och!leasing!behandlats!är!MD!1991:31.!

Här!förde!KO132!talan!mot!ett!bolags!marknadsföring.!Bolaget!hyrde!ut!hemelektronik!till!en!månatlig!

hyra!där!kunden!efter!avtalstidens!slut!hade!möjlighet!att!köpa!ut!egendomen!mot!en!avgift!av!fem!

kronor.!KO!menade!att!detta!var!ett!förtäckt!kreditköp!och!meningen!var!av!bolaget!att!kringgå!konF

sumentkreditlagens!(2010:1846),!KKrL:s!133!skyddsregler.!Bolaget!menade!att!det!var!en!reell!leasing!

med!motiveringen!att!bland!annat!att!dess!avsikt!inte!var!att!kringgå!konsumentkreditlagen,!att!avtalet!

avsåg!uthyrning,!att!varan!kunde!bytas!under!pågående!hyrestid!och!att!denna!finansieringsform!inte!

på!något!sätt!gav!ett!sämre!skydd!för!konsumenterna.!MD!menade!att!det!inte!fanns!något!som!talade!

för!att!detta!avtal!var!något!annat!än!leasing!med!köpoption!och!att!KKrL:s!regler!därför!inte!var!tillF

lämpliga.!De!stödde!detta!dessutom!på!uttalanden!i!förarbetena.!MD!avgjorde!frågan!i!MD!1991:32!på!

samma!sätt!som!fallet!ovan.!Skillnaden!här!var!att!det!rörde!sig!om!hushållsmaskiner!och!dessa!kunde!

efter!avtalstidens!slut!köpas!ut!till!en!summa!av!tio!kronor.134!

Det! kan! konstateras! att! gränsdragningen!mellan! kreditköp!och! leasing! inte! är! vidare! tydlig.! En! rad!

aspekter!måste!tas!med!i!beaktandet!och!det!finns!ingen!direkt!konsekvens!i!föregående!genomgångna!

fall.!Det!synes!i!MD:s!avgörande!ha!vägt!tungt!att!leasingavtalet!inte!gav!några!nackdelar!för!konsuF

menten.!Dessa!fall!synes!annars!inte!logiska!då!köpoptionerna!endast!uppgick!till!fem!respektive!tio!

kronor.!Att!dra!paralleller!mellan!avtal!med!konsumenter!och!avtal!mellan!näringsidkare!torde! inte!

heller!alltid!vara!det!bästa!då!näringsidkare!inte!på!samma!sätt!anses!skyddsvärda!som!konsumenter.!

Det!skulle!vara!bra!om!det!fanns!domar!även!från!HD!att!luta!sig!på!för!att!se!skillnaden!men!frågan!

har!som!nämnts!ovan!ännu!inte!varit!föremål!för!prövning.!En!annan!!aspekt!som!gör!att!det!kan!vara!

svårt!att!bedöma!skillnaden!mellan!kreditköp!och!leasing!är!just!det!faktum!att!det!inte!finns!några!

uttryckliga!regler!om!leasing!i!lagen,!bortsett!från!de!i!HB!13!kap.!Det!går!således!inte!att!jämföra!två!

lagar!och!se!vari!skillnaderna!ligger.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131!SOU!1994:120,!s.!107f.!
132!Konsumentombudsmannen.!
133!I!detta!fall!åsyftades!dock!den!tidigare!konsumentkreditlagen.!
134!SOU!1994:120,!s.!108f.!
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Att!äganderättsförbehåll!ska!ge!ett!sakrättsligt!skydd,!alltså!skydd!mot!tredje!man!har!inte!heller!alltid!

varit!självklart.!Ett!annat!sätt!att!se!det!är!att!ett!äganderättsförbehåll!endast!ger!ett!obligationsrättsF

ligt!skydd!mot!motpartens!ovilja!att!betala.!Det!är!numera!dock!klart!att!ett!äganderättsförbehåll!ger!

sakrättsligt!skydd!även!om!inget!sakrättsligt!moment!i!traditionell!mening!vidtagits.!Sakrättsligt!skydd!

har!således!uppkommit!genom!att!parterna!själva!avtalat!om!att!äganderätten!inte!fullt!har!övergått!

innan!saken!är!fullt!betald!och!inte!genom!de!traditionella!sätten!genom!ett!sakrättsligt!moment!såsom!

exempelvis!genom!tradition!eller!denuntiation.135!

Det!som!främst!skiljer!leasingfallet!med!separationsrätt!från!kreditköp!är!avräkningsreglerna!i!AvbL!9§!

med!hänvisning!till!5!och!6§§.!Denna!reglering!går!ut!på!att!vid!återtagande!blir!ett!speciellt!avräkF

ningsförfarande!tillämpligt.!Det!går!i!korthet!ut!på!att!kreditköparen!har!rätt!till!restvärdet!av!egendoF

men!efter!det!att!denna!försålts.!Dvs!det!är!köparen!som!ska!tillgodoräknas!varans!värde,!detta!värde!

ska!avgöras!utifrån!vad!en!försäljning!på!lämpligt!sätt!skulle!ge.!Säljaren!har!sedan!i!första!hand!rätt!

till! betalning! för! den! obetalda! delen! av! skulden! och! till! vissa! eventuella! reparationskostnader,!

dröjsmålsränta!och!kostnader!som!kan!uppkomma!i!och!med!själva!återtagandet!av!varan,!såsom!exF

empelvis!fraktkostnader.!Vid!leasing!blir!det!istället!leasegivaren!som!får!tillgodoräkna!sig!ett!eventuF

ellt!restvärde.!136!

En!annan!viktig!skillnad!som!dock!inte!är!av!sakrättslig!karaktär!är!att!AvbL!4F5§§!tillåter!förtida!betalF

ning!vilket!inte!är!fallet!vid!leasing.137!

Då!gränsdragningen!mellan!kreditköpsavtal!och!leasingavtal!nästan!uteslutande!utgör!en!delfråga!i!ett!

annat!förfarande,!såsom!konkurs,!utsökning!eller!skatt!och!att!förhållandena!ofta!ser!mycket!olika!ut!

torde!slutsatsen!bli!att!avgöranden!får!göras!i!de!enskilda!fallen.!Det!går!inte!endast!att!se!till!om!det!

finns!köpoptioner,!att!den!gemensamma!partsviljan!var!en!ägandeövergång!eller!om!resultatet!ekoF

nomiskt!blir!detsamma!för!att!kunna!avgöra!gränslinjen.!Istället!torde!den!yttersta!gränsen!gå!vid!att!

avtalet!inte!ska!vara!av!sådan!karaktär!att!parterna!medvetet!försöker!kringgå!de!tvingande!reglerna!i!

AvbL!genom!ett!leasingupplägg.138!

2.6.)Andra)säkerheter)

Då!saleFandFleaseback!är!ett!sätt!att!ta!säkerhet!som!på!vissa!sätt!liknar!handpant!och!företagshypotek!

ska!nedan!ges!en!kort!redogörelse!för!dessa!rättsinstitut.!SaleFandFleaseback!kan!även!kallas!förtäckt!

pantsättning!då!detta!används!för!att!ge!säkerhet!för!en!långivare!i!en!specifik!egendom.!SaleFandF

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135!Hessler,!s.!364f.!
136!Millqvist!(1986),!s.!84,!Millqvist!(2015),!s.!111f.!och!Prop!1977/78:142,!s.!94f.!
137!Millqvist!(1986),!s.!84.!
138!Millqvist!(1986),!s.!97.!
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leaseback!har! likheter!med! företagshypotek! främst!genom!att! säkerheten!består!av!egendom!som!

finns!i!låntagarens!besittning!och!som!denne!använder!i!sin!verksamhet.!

2.6.1.)Panträtt!

För!en!giltig!panträtt,!även!kallas!handpanträtt,!krävs!i!dagsläget!tradition!för!lösöre.!Den!som!vill!pantF

sätta!ett!lösöre!måste!lämna!över!denna!sak!till!panthavaren.!Detta!följer!av!10!kap.!1§!HB.!Det!viktiga!

momentet!är!rådighetsavskärandet!från!pantsättaren!varför!det!även!är!sakrättsligt!giltigt!att!pantF

sätta!något!som!finns!hos!tredje!man!om!denne!denuntieras.!Detta!följer!av!lagen!(1936:88)!om!pantF

sättning!av!lös!egendom!som!innehaves!av!tredje!man.!Skillnaden!mellan!pant!och!köp!är!främst!att!

den!pantsatta!egendomen!måste!förbli!rådighetsavskuren!från!pantsättaren!under!hela!den!tid!panten!

är!giltig,!annars!faller!skyddet!mot!pantsättarens!borgenärer.!Anledningen!till!kravet!på!rådighetsavF

skärande!är!det!samma!som!vid!köp!och!det!är!en!ordning!som!har!en!lång!tradition!och!är!spridd!i!de!

flesta!rättsordningar!i!Europa.139!Panträtt!i!lösöre!ger!särskild!förmånsrätt!enligt!FRL!4§!2p.!

2.6.2.)Företagshypotek)

För!en!stor!del!av!företagen!i!Sverige,!framförallt!de!medelstora!företagen!är!företagshypotek!en!vanlig!

säkerhet!vid!lån.140!

Enligt!lagen4(2008:990)4om4företagshypotek,!FHL!kan!ett!bolag!ta!ut!företagsinteckningar!i!bolaget!till!

ett!önskat!värde.!Detta!kan!ske!både!fysiskt!eller!elektroniskt.!Dessa!företagsinteckningar!kan!sedan!

upplåtas!till!en!kreditgivare!som!säkerhet!genom!tradition!eller!registrering,!beroende!på!företagsinF

teckningsbrevets!form.!Denna!ger!sedan!en!särskild!förmånsrätt!enligt!5§!FRL!i!den!lösa!egendomen!i!

bolaget.!Detta!är!en!hypotekarisk!panträtt!och!bolaget!kan!behålla!sin!egendom.!Det!som!utgör!säkerF

heten!är!själva!verksamheten!och!de!lösa!tillgångarna!i!denna.!Det!är!inte!en!viss!egendom!utan!den!

som!vid!varje!tidpunkt!finns!i!företaget,!säkerhetsunderlaget!är!därför!flytande!och!företaget!kan!anF

vända,!införskaffa!ny!och!försälja!egendom!utan!att!detta!påverkar!säkerheten!som!sådan.!Endast!värF

det! av! företagshypoteksunderlaget! skiftar.141! Vilken! egendom! som! innefattas! i! företagshypoteket!

framgår!av!FHL!2!kap.!1§,!vilken!innebär!att!all!lös!egendom!i!näringsverksamheten!ingår!med!vissa!

undantag!vilka!är!kassaF!och!bankmedel,!aktier!och!andra!finansiella!instrument,!avsedda!för!allmän!

omsättning,!egendom!som!kan!vara!föremål!för!panträtt!på!grund!av!inteckning,!och!egendom!som!

varken!kan!utmätas!eller!ingå!i!konkurs.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139!Rodhe,!s.!391ff.,!Hessler,!s.!359ff.,!Millqvist!(2015),!s.!193,!Helander,!s.!304!och!SOU!2015:18,!s.!124f.!
140!Millqvist!(2015),!s.!203.!
141!Millqvist!(2015),!s.!203.!
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2.6.3.)Särskild)förmånsrätt)enligt)FRL)

Både!handpanträtt!och!företagshypotek!utgör!särskilda!förmånsrätter,!detta!följer!av!FRL!4§!2p.!och!

5§.!Förmånsrättslagen!gäller!både!vid!utmätning!och!konkurs!och!reglerar! förhållandet!och!turordF

ningen!mellan!borgenärer! till!den!gäldenär! som!är!på!obestånd!eller!är!ovillig!att!betala! sina! fordF

ringar.142!

Särskild!förmånsrätt!innebär!att!borgenären!har!förtur!i!viss!specifik!egendom!hos!gäldenären!framför!

andra!borgenärer.!Dessa!konkurrerar!sällan!med!varandra!då!de!i!stort!sett!berör!olika!typer!av!egenF

dom,!särskilda!förmånsrätter!består!bland!annat!av!panträtt,!företagshypotek!och!utmätning.!FöreF

tagshypoteket!kan!dock!konkurrera!med!andra!förmånsrätter!då!det!tar!sikte!på!i!princip!all!egendom!

som!finns!i!företaget.!Om!fordringen!överstiger!säkerhetens!värde!blir!överstigande!belopp!att!se!som!

en!oprioriterad!fordran!enligt!FRL!18§!2st.143!

Att!inneha!en!särskild!förmånsrätt!innebär!således!att!borgenären!har!ett!sakrättsligt!skydd!mot!övriga!

borgenärer!då!den!särskilda!förmånsrätten!ger!en!förtur!vid!fördelningen!av!gäldenärens!tillgångar!vid!

utmätning!eller!konkurs.144!

3.)Konsekvenserna)av)ett)avskaffande)av)traditionsprincipen)för)lösören)och)en)

pantregisterlag)

3.1.)Inledning)

I!detta!avsnitt!kommer!först!bakgrunden!till!det!nya!förslaget,!SOU!2015:18,!att!tas!upp!för!att!ge!en!

bild!av!varför!detta! förslag!kommit.! I!och!med!att! förslaget!behandlar!omsättningsöverlåtelser!och!

säkerhetsöverlåtelser!på!olika!sätt!kommer!sedan!följa!en!genomgång!av!förslaget!på!att!införa!avtalsF

principen!på!omsättningsöverlåtelser!följt!av!ett!kapitel!där!den!föreslagna!pantregisterlagen!kommer!

att!gås!igenom.!

Då!denna!utredning!har!lagt!fram!två!nya!lagförslag!som!är!av!betydelse!för!säkerhetsöverlåtelser!och!

omsättningsöverlåtelser!är!även!dessa!medtagna!i!arbetet.!Lagförslagen!kommer!dock!inte!att!gås!igeF

nom!i!detalj.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142!Hessler,!s.!470!och!s.!507.!
143!Håstad,!s.!127.!
144!Millqvist!(2015),!s.!175.!
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Den!sista!delen!av!detta!avsnitt!består!av!en!analys!och!har!att!besvarar!den!andra!frågeställningen;!

Hur!kommer!det!nya!förslaget!om!att!avskaffa!traditionsprincipen!vid!överlåtelser!av!lösöre!och!inföF

randet!av!en!pantregisterlag!att!påverka!saleFandFleaseback.!

3.1.1.)Bakgrund)

Bakgrunden!till!denna!utredning,!SOU!2015:18,!är!ett!beslut!av!regeringen!från!den!14!mars!2013!att!

se!över!sakrätten!beträffande!lösöre.!En!kommitté!fick!i!uppdrag!att!ta!ställning!till!om!köpare!ska!få!

sakrättsligt!skydd!mot!säljarens!borgenärer!redan!genom!köpeavtalet.!I!sin!bedömning!skulle!kommitF

tén!se!till!den!samhällsekonomiska!!nyttan!en!eventuell!övergång!till!avtalsprincipen!skulle!ge.!KomF

mittén!fick!namnet! lösöreköpskommittén!och!bestod!av!tre! ledamöter,! justitierådet!Dag!Mattsson,!

justitierådet!Agneta!Bäcklund!och!justitierådet!Lars!Edlund145!

Kommitténs!uppdrag!har!även!varit!att!ta!ställning!till!och!lägga!fram!förslag!på!ändringar!i!relaterade!

lagar!som!påverkas!av!att!avtalsprincipen!införs.!En!lag!som!påverkas!är!LkL.!Denna!lag!används,!som!

ovan!nämnts,!inte!bara!till!omsättningsköp!utan!även!och!främst!till!säkerhetsöverlåtelser.!Kommittén!

har!då!sett!det!som!sitt!uppdrag!att!lösa!även!denna!fråga!om!förtäckta!pantavtal,!säkerhetsöverlåtelF

ser!och!har!lagt!fram!ett!förslag!om!att!införa!en!pantregisterlag.146!

3.1.2.)Lagförslag)

3.1.2.1.%Förslag%till%lag%om%rätt%till%köpt%lösöre%Härigenom%föreskrivs%följande.147%

1!§!Köp!av!ett!bestämt!lösöre!gäller!mot!säljarens!borgenärer!i!och!med!avtalet.!

!!!!!Köp!av!lösöre!som!inte!är!bestämt!i!avtalet!blir!gällande!mot!säljarens!borgenärer!när!lösöret!

för!köparens!räkning!har!märkts,!avskilts!eller!genom!annan!åtgärd!bestämts.!Det!som!sägs!om!

köp!i!första!och!andra!styckena!gäller!även!byte.!

!

2!§!Det!som!sägs!i!1!§!tillämpas!också!på!köp!eller!byte!av!andel!i!lösöre.!

!

3!§!Bestämmelserna!i!1!och!2!§§!gäller!inte!om!något!annat!följer!av!annan!lag.!

!!!!!Bestämmelserna!i!1!och!2!§§!gäller!inte!heller!om!syftet!med!köpet!är!att!lösöret!eller!andelen!

ska!utgöra!säkerhet!för!en!fordran.!1.!

!

Denna!lag!träder!i!kraft!den!1!januari!2018.!2.!Lagen!tillämpas!på!köpeavtal!som!ingås!efter!ikraftF

trädandet.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145!SOU!2015:18,!s.!27,!Mattsson,!s.!1046!och!Dir.!2013:28,!s.!2.!
146!SOU!2015:18,!s.!28!och!Dir.!2013:28,!s.!4f.!
147!SOU!2015:18,!s.!15.!
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3.1.2.2.%Förslag%till%lag%om%panträtt%i%lösöre%genom%registrering%Härigenom%föreskrivs%följande.148%

1!§!En!skriftlig!upplåtelse!av!panträtt!i!ett!bestämt!lösöre!som!lämnas!kvar!hos!pantsättaren!kan!

registreras!enligt!denna!lag.!Registrering!kan!ske!endast!om!pantsättaren!är!näringsidkare.!RegiF

strering!kan!ske!även!av!skriftlig!upplåtelse!av!panträtt!i!andel!i!ett!bestämt!lösöre.!Upplåtelse!

av!panträtt!i!skepp,!skeppsbygge!och!flygplan,!liksom!i!andel!i!sådant!lösöre,!kan!inte!registreras.!

!

2!§!Har!en!upplåtelse!av!panträtt!registrerats!enligt!denna!lag,!gäller!vad!som!sägs!i!annan!lag!

om!rätt!för!den!som!har!handpanträtt!att!få!betalning!ur!panten!även!för!upplåtelsen.!Vid!överF

låtelse!av!det!pantsatta!lösöret!genom!försäljning!eller!byte!gäller!den!registrerade!panträtten!

mot!förvärvaren!endast!om!denne!kände!till!eller!borde!ha!känt!till!panträtten.!Detsamma!gäller!

vid!pantsättning.!Registreringens!rättsverkan!inträder!när!beslutet!om!registrering!har!kungjorts!

i!PostF!och!Inrikes!Tidningar!och!tre!veckor!därefter!har!förflutit,!om!inte!annat!följer!av!3!§.!Utan!

hinder!av!registreringen!kan!giltigheten!av!upplåtelsen!av!panträtt!prövas.!

!

3!§!Rättsverkan!enligt!2!§!inträder!inte!om!pantsättaren!försätts!i!konkurs!efter!en!ansökan!som!

har!gjorts!före!utgången!av!den!i!2!§!andra!stycket!angivna!tiden.!Det!som!sägs!i!första!stycket!

gäller!också!när!ansökan!om!företagsrekonstruktion!enligt!lagen!(1996:764)!om!företagsrekonF

struktion!har!gjorts!före!utgången!av!den!i!2!§!andra!stycket!angivna!tiden!och!konkurs!har!följt!

på!en!ansökan!som!har!gjorts!under!företagsrekonstruktionen!eller!inom!tre!veckor!från!det!att!

rätten!har!beslutat!att!företagsrekonstruktionen!ska!upphöra.!Detsamma!gäller!om,!i!stället!för!

konkurs,!offentligt!ackord!har!fastställts.!

!

4!§!Ansökan!om!registrering!görs!hos!den!registreringsmyndighet!som!regeringen!bestämmer.!

!

5!§!En!ansökan!om!registrering!får!göras!av!pantsättaren!eller,!om!pantsättaren!samtycker!till!

det,!av!panthavaren.!Ansökningen!ska!innehålla!uppgift!om!1.!pantsättarens!och!panthavarens!

namn!och!personF!eller!organisationsnummer,!2.!vilket! lösöre!som!pantsätts!och!3.!dagen!för!

upplåtelsen!av!panträtt.!Till!ansökningen!ska!fogas!den!skriftliga!upplåtelsen!av!panträtt,!i!origiF

nal!eller!bestyrkt!kopia,!och!i!förekommande!fall!samtycke!från!pantsättaren.!

!

6!§!Om!ansökningen!är!så!bristfällig!att!den!inte!kan!läggas!till!grund!för!prövning!och!om!sökanF

den!inte!följer!ett!föreläggande!att!avhjälpa!bristen,!ska!registreringsmyndigheten!avvisa!ansökF

ningen.!En!ansökan!ska!också!avvisas!om!föreskriven!ansökningsavgift!inte!betalas.!

!

7!§!Registreringsmyndigheten!ska!besluta!om!registrering,!om!det!finns!förutsättningar!för!det.!

Registreringen!ska!kungöras!i!Post!och!Inrikes!Tidningar.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148!SOU!2015:18,!s.!16ff.!
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!

8!§!En!kungörelse!av!en!registrering!ska!innehålla!uppgift!om!1.!dagen!för!beslutet,!2.!pantsättF

arens!och!panthavarens!namn!och!personF!eller!organisationsnummer,!3.!vilket!lösöre!som!pantF

sätts!och!4.!dagen!för!upplåtelsen!av!panträtt.!

!

9!§!En!registrerad!upplåtelse!av!panträtt!får!på!ansökan!av!panthavaren!avregistreras.!En!ansöF

kan!om!avregistrering!får!också!göras!av!pantsättaren,!om!panthavaren!samtycker!till!det.!AvreF

gistreringen!ska!kungöras!i!PostF!och!Inrikes!Tidningar.!

!

10!§!Regeringen!eller!den!myndighet!som!regeringen!bestämmer!får!meddela!föreskrifter!om!

avgift!för!registrering!och!avregistrering.!

!

11!§!Beslut!enligt!denna!lag!överklagas!till!den!tingsrätt!som!regeringen!föreskriver.!Vid!överklaF

gande!av!beslut!enligt!denna!lag!gäller!lagen!(1996:242)!om!domstolsärenden.!

!

Denna!lag!träder!i!kraft!den!1!januari!2018.!

3.2.)Avtalsprincipen)

Då!kommittén!såg!på!hur!en!avtalsprincip!för! lösöre!ska!kunna!genomföras!beslutade!de!sig!för!att!

lägga!fram!ett!förslag!på!att!åstadkomma!avtalsprincipen!genom!en!ny!lag.!Att!de!valt!denna!lösning!

beror!på!att!traditionsprincipen!som!ovan!nämnts!inte!är!lagstadgad.!Traditionsprincipen!har!tidigare!

ansetts!bygga!på!ett!motsatsslut!till!LkL,!Det!har!dock!konstaterats!att!den!numera!synes!stå!på!egna!

ben.!Att!endast!ta!bort!LkL!skulle!därför!troligen! leda!till! förvirring!om!hur!sakrätt! för! lös!egendom!

uppkommer!och!rättsläget!skulle!bli!osäkert,!särskilt!då!HD!i!NJA!1997!s.!660!uttryckt!att!”traditionsR

principen4får4anses4vara4så4fast4förankrad4i4svensk4rätt4att4det4knappast4kan4komma4i4fråga4att4helt4

eller4delvis4överge4principen4utan4stöd4av4lag”.!Därför!föreslår!kommittén!att!LkL!tas!bort!och!ersätts!

av!en!pantregisterlag,!se!nedan,!och!att!det!för!omsättningsöverlåtelser!införs!en!ny!lag!om!avtalsprinF

cip!för!lösöre.!För!annan!lös!egendom!än!lösöre,!såsom!exempelvis!nyttjanderätter!och!fordringsrätter!

finns!det!redan!idag!annan!lagstiftning!gällande!sakrätter,!varför!endast!lösöre!berörs!av!det!nya!lagF

förslaget.!Annan!lag!som!redan!idag!reglerar!frågan!om!sakrätt!för!speciellt!lösöre!ska!gå!föra!denna!

lag,!såsom!flygplan!och!skepp.!Vad!beträffar!andelar!ska!även!dessa!gå!att!förvärva!med!sakrättsligt!

skydd!redan!genom!avtalet,!vilket!framgår!av!lagförslaget.149!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
149!SOU!2015:18,!s.!103!och!105f.!
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De!andra!lösningar!som!varit!tänkbara!var!att!ta!in!en!bestämmelse!i!köplagen,!motsvarande!den!som!

år!2002!infördes!i!konsumentköplagen!(1990:932)!med!innebörden!att!sakrättsligt!skydd!för!konsuF

ment!inträder!redan!i!och!med!avtalet.!Det!som!talar!emot!detta!och!som!gjorde!att!kommittén!inte!

valde!denna!lösning!är!att!de!ville!hålla!sakrättsliga!frågor!avskilda!samt!att!köplagen!reglerar!alla!forF

mer!av!köp!av!lös!egendom!medan!avtalsprincipen!endast!ska!gälla!för!lösöre.!En!annan!lösning!hade!

varit!att!lägga!till!en!ny!paragraf!i!HB:s!första!eller!sjuttonde!kapitel.!Detta!ansåg!de!dock!skulle!medföra!

större!lagtekniska!problem!än!den!valda!vägen!med!en!fristående!lag.150!

Införandet!av!avtalsprincipen!på!konsumentområdet!har!inte!lett!till!några!större!tillämpningssvårigF

heter!varför! liknande!bestämmelse!som!den!i!konsumentköplagens!49§!kan!vara! lämplig!och!därav!

utformningen!av!det!nya!lagförslaget.151!

Uppkomsten!av!sakrättsligt!skydd!uppstår!i!och!med!avtalet!och!vid!vilken!tidpunkt!ett!avtal!uppkomF

mit!får!avgöras!på!obligationsrättslig!grund!genom!allmänna!principer.!Då!det!föreligger!ett!giltigt!avtal!

kommer!således!också!det!sakrättsliga!skyddet!uppkomma.152!

Det!problem!som!kommer!att!uppkomma! i!och!med!denna! lag!är! inte! som!tidigare! frågan!om!när!

rådighetsavskärande!skett!och! i! vilken!grad.!Här!blir! frågan! istället! vilken! specifik!egendom!som!är!

skyddad.!Kommittén!uttalar!sig!här!enligt!följande.!Det!är!endast!individualiserad!egendom!som!kan!

bli!föremål!för!sakrättsligt!skydd!i!och!med!avtalet.!Fungibel!egendom,!såsom!en!mängd!av!något,!är!

således!inte!skyddad.!Det!specifika!lösöret!ska!kunna!gå!att!urskilja!och!behöver!därför!vara!identifierF

bar.!Detta!kan!ske!genom!till!exempel!märkning!eller!avskiljande.!På!något!sätt!ska!det!vara!synligt!

utåt.!Kommittén!har!i!detta!fall!inte!velat!vara!allt!för!precisa!utan!överlämnar!denna!fråga!åt!rättstillF

lämpningen.!Meningen!är!att!lagen!ska!bli!enkel!och!smidig!och!inte!försvåra!handeln!genom!kompliF

cerade!specifika!förfaranden.!Det!finns!heller!ingen!gemensam!branschpraxis!då!denna!lag!kommer!

att!vara!tillämplig!för!flera!mycket!olika!branscher!såväl!som!mellan!privatpersoner.!Dock!uttalar!komF

mittén!att!det!inte!räcker!att!säljaren!vet!vilken!egendom!han!tänkt!att!köparen!ska!ha.!Någon!form!av!

märkning/avskiljande!måste!ske!och!det!måste!där!också!framgå!till!vilken!köpare!lösöret!avses.!Vem!

som!faktiskt!märker!eller!avskiljer!egendomen!spelar!ingen!roll.153!

3.3.)Pantregisterlag)

Förslaget!på!ny!pantregisterlag!är!tänkt!att!ersätta!LkL.!Den!nya!lagen!ska!vara!modernare!och!på!ett!

tydligt!sätt!visa!att!det!handlar!just!om!pant!och!inte!såsom!i!LkL!där!panten!måste!göras!i!form!av!ett!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150!SOU!2015:18,!s.!103f.!
151!SOU!2015:18,!s.!104.!
152!SOU!2015:18,!s.!107.!
153!SOU!2015:18,!s.!109f.!



! 35!

köp.!Den!nya! lagen!kommer!att!utgöra!ett!alternativ! till! traditionell!handpant!och!den!kommer!att!

minska!antalet!oklara!avtalsskrivningar!så!berörda!avtal!inte!måste!omformas!till!köp.!Lagen!tar!sikte!

på!lösöre!av!alla!slag.!Kommittén!har!inte!funnit!någon!anledning!till!att!inskränka!vilken!typ!av!lösöre!

lagen!ska!ta!sikte!på.!Dock!framhålls!att!den!typ!av!egendom!som!redan!idag!är!föremål!för!särlagstiftF

ning!ska! fortsätta!vara!det!även! i! framtiden,!här!åsyftas! främst!skepp!och! flygplan.!För!objekt!som!

redan!finns!hos!panthavaren!eller!då!objektet!som!är!föremål!för!pantsättning!befinner!sig!hos!tredje!

man!blir!denna!lag!inte!tillämplig.!Istället!ska!som!tidigare!10!kap.!HB,!för!handpant!och!lagen!(1936:88)!

om!pantsättning!av!lös!egendom!som!innehaves!av!tredje!man!!tillämpas.154!

En!nyhet!med!förslaget!till!en!pantregisterlag!är!att! inte!endast! lösören!som!helhet!ska!kunna!vara!

föremål!för!registrering!utan!även!andel!av!lösöre!ska!vara!möjlig!att!pantsätta.155!Genom!en!ny!pantreF

gisterlag!är!det!tänkt!att!denna!typ!av!säkerheter,!som!ny!kräver!ett!LkLFförfarande!ska!öka!då!lagen!

blir!modernare!och!mer!språkligt!anpassad!till!vad!den!är!tänkt!för,!nämligen!säkerhetsöverlåtelser.156!

Kommittén!har!även!kommit!fram!till!att!pantregisterlag!ska!vara!att!jämställa!med!handpant!vid!en!

konkurs!eller!utmätning!och!således!ska!den!föras!in!på!samma!plats!i!förmånsrättslagen!under!4§!2!

st.157!

Precis!som!i!LkL!finns!det!anledning!att!ha!en!viss!fördröjning!för!när!det!sakrättsliga!skyddet!ska!infalla.!

Detta!för!att!övriga!borgenärer!ska!ha!en!frist!att!reagera!och!vidta!åtgärder!på!om!den!som!vill!pantF

sätta!egendom!enligt!pantregisterlagen!på!detta!sätt!gör!något!som!strider!mot!avtal!som!ingåtts!tidiF

gare!med!de!övriga!borgenärerna.!Detta!kan!till!exempel!vara!fallet!om!pantsättaren!även!har!ett!föF

retagshypotek!med!obligationsrättsliga! åtaganden!att! inte! ingå!denna! typ! av! vidare! säkerhetsavtal!

med!andra!parter.!Den!tidigare!fristen!i!LkL!om!30!dagar!har!ansetts!vara!för!lång,!då!det!ligger!i!näF

ringslivets!intresse!att!pantsättning!kan!ske!med!ett!snabbt!förfarande.!Tre!veckor!har!dock!ansetts!

vara!en!rimlig!tid.158!

De!uppgifter!som!ska!finnas!med!vid!en!registrering!bör!vara!vilket!specifikt!lösöre!som!avses!och!vem!

som!är!pantsättare.!Detta!för!att!myndigheten!ska!kunna!kontrollera!att!lösöret!är!bestämt!och!att!det!

inte!utgör!sådan!egendom!som!är!undantagen!från!pantregisterlagen,!myndigheten!ska!även!kunna!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154!SOU!2015:18,!s.!134f.!
155!SOU!2015:18,!s.!135.!
156!Mattsson,!s.!1049.!
157!SOU!2015:18,!s.!137.!
158!SOU!2015:18,!s.!142f.!
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kontrollera!att!pantsättare!är!en!näringsidkare!och!inte!en!privatperson.!I!och!med!att!panträttsuppF

låtelsen!ska!ges!in!vid!ansökan!om!registrering!förutsätts!också!att!det!finns!en!skriftlig!handling.159!

Registrering!enligt!LkL!sker!idag!hos!Kronofogdemyndigheten.!För!den!nya!lagen!ges!dock!istället!som!

förslag!att!det!ska!vara!Bolagsverket!som!ska!agera!registermyndighet.!Bolagsverket!har!redan!erfaF

renhet!av! registerverksamhet!då!det!är!denna!myndighet!som!handhar! företagshypoteken!och!det!

skulle!underlätta!för!företagen!att!ha!samma!myndighet!att!vända!sig!till!både!vad!gäller!pantsättning!

av!lösöre!och!företagshypotek!då!bägge!dessa!rör!i!princip!samma!egendomstyp.!Enligt!förslaget!ska!

dessutom!kungörelse!ske!i!Post!och!Inrikes!tidning!vilken!handhas!av!Bolagsverket.!160!

SaleFandFleasebackFupplägg!torde!kunna!falla!in!under!denna!lag!då!det!är!en!form!av!säkerhetsöverF

låtelser.!En!fördel!med!att!registrera!avtalet!enligt!denna!lag!torde!vara!att!det!då!inte!går!att!hävda!

att!leasingen!tillbaka!till!ägaren!är!att!se!som!ett!avbetalningsköp!och!skyddet!för!finansbolagets!sepaF

rationsrätt!torde!öka.!!

3.4.)Hur)kommer)det)nya)förslaget)om)att)avskaffa)traditionsprincipen)vid)överlåtelser)

av)lösöre)och)införandet)av)en)pantregisterlag)att)påverka)saleKandKleaseback)

3.4.1.)Allmänt)

Om!man!ser!till!vad!en!saleFandFleaseback!egentligen!är!så!är!det!i!de!allra!flesta!fall!en!säkerhetsöverF

låtelse!eller!annorlunda!uttryckt!en!kredit!med!underliggande!säkerhet.!I!de!allra!flesta!fall!torde!dessa!

falla!under!den!nya!tilltänkta!lagen.!

Då!transaktioner!sker!mer!på!en!global!marknad!och!så!även!leasing!är!det!en!fördel!ur!svensk!konkurF

renssynpunkt!om!vårt!förfarande!för!saleFandFleaseback,!och!så!även!hela!sakrätten,!är!modernt,!enkel!

och!i!någon!mån!anpassad!till!den!internationella!marknaden,!särskilt!till!övriga!stater!i!Europa.!!

3.4.2.)TraditionK)eller)avtalsprincip)

3.4.2.1.%Allmänt%

När!ägandet!övergår!från!köpare!till!säljare,!dvs!borgenärsskydd!uppstår!för!köparen,!bör!avgöras!med!

utgångspunkt!i!den!specifika!situationen.!I!vissa!fall!är!det!vettigare!att!ha!en!traditionsprincip!och!i!

andra!fall!att!ha!en!avtalsprincip,!registrering!eller!denuntiation!som!sakrättsligt!moment.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159!SOU!2015:18,!s.!143.!
160!SOU!2015:18,!s!145.!
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Äganderätt!är!inte!definierat!någonstans!i!lagen!men!det!går!att!säga!att!äganderätten!succesivt!överF

går.!Först!blir!köparen!skyddad!mot!säljarens!ondtroende!singularsuccesorer!redan!genom!avtalet.!För!

att!även!få!skydd!mot!säljarens!borgenärer!krävs!tradition!av!saken.161!!

Frågan!varför! inte!en!köpare!kan!få!sakrättsligt!skydd!till!saken!redan!genom!avtalet!om!han!erlagt!

köpeskillingen!är!inte!en!lika!lätt!fråga!att!besvara!som!det!synes.!Det!kan!tyckas!självklart!att!om!någon!

köpt!en!sak!så!ska!han!också!ha!rätt!att!få!saken.!Det!är!självklart!i!de!flesta!fall.!När!de!sakrättsliga!

frågorna!främst!uppmärksammas!är!dock!när!säljaren,!i!det!här!fallet,!går!i!konkurs.!Konkurs!uppstår!

på!grund!av!insolvens!och!beror!på!att!en!persons!eller!ett!företags!skulder!överstiger!tillgångarna.!

Vad!är!det!då!som!säger!att!just!köpare!ska!ha!rätt!att!få!ut!sina!köpta!saker!till!nackdel!för!säljare!med!

krav!på!köpeskilling!eller!långivare!med!krav!på!återbetalning.!Det!faller!sig!naturligt!att!när!någon!har!

högre!skulder!än!tillgångar!kan!inte!alla!få!betalt.162.!I!och!med!att!tillgångar,!saker!och!pengar,!byter!

ägare!av!olika!anledningar!och!vid!olika!tidpunkter!är!det!naturligt!att!det!också!finns!olika!moment!

för!sakrättsligt!skydd.!Vid!köp!av!en!specifik!vara!kan!det!te!sig!mer!naturligt!att!den!som!köpt!saken!

ska!ha!separationsrätt!tillskillnad!från!generiskt!bestämd!egendom.!Samtidigt!råder!likhetsprincipen!

vid!konkurs,!denna!princip!innebär!att!alla!konkursborgenärer!ska!dela!lika!på!de!tillgångar!som!finns!

kvar!vid!konkursutbrottet.163!!

3.4.2.2.%För%avtalsprincipen%

Håstad!har!i!rättsfallet!NJA!2008!s.!684164!för!egen!del!tillagt!en!lång!redogörelse!varför!traditionskravet!

bör!avskaffas!som!sakrättsligt!moment!avseende!köp!av!lösören.!De!argument!han!la!fram!var:!

”Traditionskravet4kan4inte4längre4R4om4någonsin4R4anses4vara4sakligt4motiverat4för4att4kreditgivare4skall4

kunna4lita4på4att4det4som4finns4hos4kredittagaren4i4låneögonblicket4skall4utgöra4underlag4vid4exekution4

hos4denne.4”4

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161!Håstad,!s.!210.!
162!Håstad,!s.!210.!
163!Håstad,!s.!210f.!
164!NJA!2008!s.!684!(Sannäs!Räkor)!berörde!en!packlinje!för!räkor!som!sålts!av!ett!bolag,!Sannäs!Räkor!AB,!till!
ett!finansbolag!för!att!sedan!leasas!ut!till!ett!helägt!dotterbolag!till!Sannäs!Räkor!AB,!Havmannen!AS.!Packlinjen!
transporterades!till!Havmannen!AS!men!det!visade!sig!att!det!var!vissa!justeringar!som!behövdes!göras!varför!
packlinjen!returnerades!till!Sannes!Räkor!AB!för!att!de!skulle!justera!dessa!fel.!Sannäs!Räkor!AB!gick!i!konkurs!
medan!packlinjen!befann!sig!hos!dem!och!frågan!i!målet!rörde!ifall!Havmannen!fått!sakrättsligt!skydd.!HD!konF
staterade!att!returen!av!packlinjen!inte!hade!någon!betydelse!för!det!sakrättsliga!skyddet!och!att!det!istället!
var!frågan!om!rådigheten!var!avskuren!i!och!med!att!samma!person!satt!i!bägge!styrelser,!ägde!aktierna!i!SannF
nes!Räkor!AB!och!var!firmatecknare!för!båda!bolagen.!Slutsatsen!HD!drog!var!att!rådigheten!i!detta!fall!var!avF
skuren!från!Sannäs!Räkor!AB!på!samma!sätt!som!i!NJA!2007!s.!413,!alltså!genom!att!det!fanns!ett!straffansvar!
för!den!dubble!firmatecknaren!genom!BrB!10!kap.!1!och!5§§.!
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Detta!beroende!på!att!det!idag!finns!så!många!andra!fall!där!besittningen!inte!innebär!att!den!som!

besitter!egendomen!också!är!ägare!till!denna.!Som!exempel!finns!avbetalningsköp,!leasing!och!komF

mission.!Detta!nämner!även!Millqvist!som!ett!argument!som!är!överspelat!som!fördel!för!traditionsF

principen,!även!företagshypotek!ger!denna!effekt.165.!

”Traditionskravet4är4vidare4inget4bra4instrument4för4att4motverka4skenöverlåtelser.”4

Det!är!inte!svårt!för!någon!att!registrera!en!”skenförsäljning”!enligt!LkL!för!att!undandra!borgenärer!

betalning.!

”Värdet4av4traditionskravet4ligger4uteslutande4i4att4det4vid4exekution4neutraliserar4antedateringar4och4

andra4 falska4 påståenden4 om4att4 lösöret4 var4 överlåtet4 innan4 exekutionen4 inleddes.4 Traditionskravet4

främjar4därigenom4i4hög4grad4exekutionens4effektivitet4genom4att4det4då4inte4behöver4prövas4om4och4

när4ett4verkligt4överlåtelseavtal4ingåtts,4ifall4lösöret4lämnats4kvar4hos4överlåtaren.”4

Detta!är!en!fördel!med!traditionskravet!men!det!uppnås!på!bekostnad!av!de!köpare!som!gjort!ett!riktigt!

förvärv!av!egendom!och!sedan!av!någon!anledning!lämnar!kvar!egendomen!hos!säljaren.!I!vissa!fall!är!

detta!bra!då!det!förhindrar!skentransaktioner!och!insolventa!rättssubjekt!som!försöker!undandra!tillF

gångar!från!borgenärskollektivet.!Frågan!är!dock!om!det!är!rimligt!att!borgenärskollektivet!kan!tillgoF

dogöra!sig!både!värdet!i!själva!egendomen!och!köpeskillingen!i!de!fall!där!inget!bedrägligt!beteende!

förekommit.!Håstad!frågar!sig!också!här!i!hur!många!fall!bedrägligt!beteende!förekommer!och!i!hur!

många!fall!som!det!endast!är!köparen!som!gör!en!dubbel!förlust.!

”Det4är4frapperande4att4omsättningsköpare4i4praktiskt4taget4alla4andra4länder4än4i4Sverige4kan4få4skydd4

mot4säljarens4borgenärer4utan4vare4sig4tradition4eller4registrering,4antingen4direkt4genom4ett4bindande4

vanligt4 köpeavtal4 eller4 genom4 ett4 sådant4 avtal4 kombinerat4 med4 en4 särskild4 överenskommelse4 att4

"äganderätten"4skall4gå4över4till4köparen4eller4kombinerat4med4en4överenskommelse4att4säljaren4skall4

besitta4varan4för4köparens4räkning.”4

Som!exempel!nämner!Håstad!att!det!inte!finns!något!krav!på!tradition!i!något!av!våra!nordiska!grannF

länder!och!att!det!endast!är!England!som!i!vissa!fall!använder!sig!av!ett!traditionskrav!för!sakrättsligt!

skydd.!

Det!som!talar!för!traditionsprincipen!är!tanken!om!ett!publicitetskrav,!detta!är!även!tanken!med!regiF

strering.!Genom!publicitet! förleds! inte!kreditgivare!att! tro!att! säljaren!är! rikare!än!vad!han! i! själva!

verket!är.!Publicitetstanken!är!dock!inte!helt!rättvisande!då!det!skulle!innebära!att!inhyrda!saker!också!

skulle!ses!som!säljarens!egendom!vilket!den!inte!gör.!En!annan!anledning!till!traditionskravet!är!att!det!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
165!Millqvist!(1986),!s.!520.!
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ska!hindra!dubbelöverlåtelser.!Detta!är!också!ett!mindre!vägande!argument!då!GFL!finns!att!tillgå!för!

dessa!situationer.!De!vanligaste!och!starkaste!argumenten!för!att!behålla! traditionsprincipen!är!att!

den!motverkar!skentransaktioner,!borgenärsbedrägerier!och!efterhandskonstruktioner.!Genom!tradF

itionskravet!hindras!poängen!med!dessa!upplägg!men!samtidigt!kan!det!anses!vara!ett!väl!hårt!krav!då!

det!redan!nu!är!den!som!hävdar!att!någon!tillhör!honom!som!är!i!någon!annans!besittning!som!har!

bevisbördan!vid!utmätning,!UB!4:18.!För!att!kunna!genomföra!ett!skenavtal!med!nuvarande!krav!på!

tradition!av!lösöre!krävs!att!saken!också!lämnas!över!till!motparten!i!avtalet.!Detta!är!en!uppoffring!av!

säljaren!som!i!de!flesta!fall!leder!till!att!denne!avstår.166!

Ett!starkt!skäl!för!varför!avtalsprincipen!bör!införas!är!att!det!skulle!underlätta!för!köpare.!Dessutom!

är!det!redan!i!dagens!läge!så!att!om!ett!avtal!är!ogiltigt!på!någon!grund,!såsom!exempelvis!att!det!inte!

är!allvarligt!menat,! skentransaktion,! så! spelar!det! ingen! roll! vilken! typ!av! sakrättsligt!moment! som!

genomförts,!egendomen!är!ändå!inte!skyddad!då!avtalet!är!ogiltigt.!Detta!skulle!leda!till!att!de!avtal!

som!traditionsprincipen!idag!försöker!förebygga!fortfarande!skulle!leda!till!att!sakrättsligt!skydd!inte!

uppstår.!Det!är!även!så!att!förekomsten!av!skentransaktioner!och!efterhandskonstruktioner!om!avF

talsprincipen!införs!torde!vara!starkt!överdriven.167!

Då!UB!inte!kommer!att!ändras!genom!detta!förslag!kommer!presumtionen!fortfarande!vara!den!att!

egendom!som! finns! i! gäldenärens!besittning!också!ägas!av!gäldenären.!Det!gör!att!en!köpare! som!

kvarlämnat!den!köpta!egendomen!kommer!få!bevisa!att!han!är!ägare.!På!detta!sätt!förhåller!det!sig!

redan!vid! tex! fall! av! leasing!där! leasegivaren!är!ägare! till! egendom!som! finns!hos!gäldenär! som!är!

leasetagare.!Detta!leder!möjligen!till!fler!materiella!prövningar!av!dessa!frågor!men!samtidigt!försvinF

ner!frågor!om!tillräcklig!tradition!skett!vid!köp.!Här!finns!så!klart!risken!att!skenavtal!upprättas!i!form!

av!efterhandskonstruerade!avtal,!detta!är!i!sig!ett!brott,!antingen!genom!osant!intygande,!BrB!15!kap.!

11§!eller!försvårande!av!exekutiv!förrättning,!BrB!11!kap.!2§,!om!det!sker!i!samband!med!en!exekutiv!

förrättning168!

Traditionsprincipen!kan!dock!uppfattas!som!ett!väl!hårdhänt!sätt!att!motverka!skentransaktioner!och!

efterhandskonstruktioner.!Det!kan!uppfattas!som!ologiskt!för!gemene!man!att!traditionskravet!gäller!

alla!köp!och!säkerhetsöverlåtelser,!visserligen!är!det!inte!svårt!att!uppfatta!på!vilket!sätt!dessa!otillF

börliga!transaktioner!förhindras!genom!traditionskravet.!Det!ologiska!är!att!även!om!det!i!det!enskilda!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166!Håstad,!s.!211f.!
167!Göranson,!s.!652f.!
168!Gregow,!s.!1070.!
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fallet!går!att!bevisa!att!inga!skentransaktioner!eller!efterhandskonstruktioner!ligger!för!handen,!gäller!

ändå!kravet!på!tradition.169!

Avtalsprincipen!råder!i!de!flesta!andra!länder!som!är!jämförbara!med!Sverige.!I!dessa!länder!synes!inte!

föreligga!nämnvärt!stora!problem!med!skentransaktioner!och!efterhandskonstruktioner!som!inte!går!

att!hantera.170!Detta!torde!även!leda!till!ett!underlättande!av!den!internationella!handeln!för!Sveriges!

del.!

3.4.2.3.%Andra%lösningar%

Det!finns!också!de!som!menar!att!det!kanske!inte!behöver!vara!nödvändigt!att!som!HD!menar!lagstifta!

på!området!utan!att!det!finns!en!möjlighet!för!praxis!att!ändra!rådande!läge.!Mikael!Mellqvist!menar!

att!frågan!om!sakrättsligt!moment!för!lösöre!skulle!kunna!lösas!genom!praxis!om!HD!istället!för!att!se!

till!tradition!som!ett!krav!vid!överlåtelser!ser!till!om!borgenärsskydd!uppkommit!eller!inte.!Prövningen!

ska!i!dessa!fall!inrikta!sig!på!om!det!varit!en!ärlig!och!sann!överlåtelse!oavsett!om!egendomen!traderats!

eller! inte.!Att!egendomen!traderats! från!säljare!till!köpare!ska! istället!utgöra!en!presumtion!för!att!

överlåtelsen!varit!allvarligt!menad!och!inte!en!skentransaktion.!Ett!problem!kan!dock!vara!att!HD!redan!

vid!olika!tillfällen!uttalat!sig!i!avgöranden!att!det!ankommer!på!lagstiftaren!att!avgöra!frågan!om!tradF

itionsprincipens!betydelse!i!svensk!rätt!och!att!det!således!kan!vara!svårt!för!dem!att!backa!i!denna!

fråga!och!lätta!ännu!mer!på!traditionskravet!än!vad!som!redan!har!skett.171!

Ett!problem!med!traditionsprincipen!som!också!uppstått!i!dagens!läge!är!att!praxis!ibland!svänger!och!

även!om!det!synes!som!att!det!viktigaste!momentet!i!tradition!är!rådighetsavskärandet!från!säljaren!

nämner!HD!ibland!publicitet!som!ett!krav!för!att!sakrättslig!tradition!ska!ha!skett.!Dessutom!kan!det!

ses!som!väl!strängt!vid!omsättningsöverlåtelser!att!behandla!dessa!på!samma!sätt!som!vid!säkerhetsF

överlåtelser!och!pant.!Vid!pant!ska!ju!egendomen!utgöra!en!säkerhet!för!ett!lån!medan!vid!vanlig!omF

sättningsöverlåtelse!är!det!endast!någon!som!köper!viss!egendom.!Ett!sätt!att!lösa!detta!utan!att!ta!

bort!traditionsprincipen!skulle!kunna!vara!att!lätta!upp!denna!vid!omsättningsöverlåtelser.!Istället!för!

att!strikt!se!till!ett!rådighetsavskärande!skulle!domstolarna!istället!kunna!ta!sikte!på!vem!som!har!den!

omedelbara!besittningen.!Har!köparen!omedelbar!besittning!kan!det!räcka!med!att!säljaren!har!meF

delbar!besittning,!och!inte!är!helt!rådighetsavskuren,!för!att!borgenärsskydd!ska!uppstå.172!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169!Gregow,!s.!1065.!Kritik!har!dock!framkommit!om!hur!utredningen!använder!sig!av!begreppet!gemene!man.!
Det!framgår!inte!av!utredningen!hur!de!kommit!fram!till!detta!ställningstagande,!se!Andreasson!m.fl.,!s.!716.!!
170!Gregow,!s.!1072.!
171!Mellqvist,!s.!588f.!
172!Göranson,!s.!648ff.!
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En!lösning!skulle!också!kunna!vara,!särskilt!om!kommittén!gör!en!grundlig!utredning!av!vad!traditionsF

principen!innebär!att!lagstifta!om!en!traditionsprincip!istället!för!en!avtalsprincip.!I!detta!fall!skulle!en!

lagstiftning!kunna!reda!ut!de!oklarheter!som!idag!föreligger!och!traditionsprincipen!bevaras.173!

3.4.2.4.%För%traditionsprincipen%

Ovan!har!främst!diskuterats!fördelarna!med!att!övergå!till!avtalsprincipen!vad!avser!omsättningsöverF

låtelser!eller!att!drastiskt!förändra!rättsläget!genom!praxis.!Det!finns!också!argument!som!talar!för!att!

behålla!traditionsprincipen!såsom!den!ser!ut!idag!både!vad!gäller!omsättningsöverlåtelser!och!säkerF

hetsöverlåtelser.!!

För!det!första!kan!nämnas!att!avtalsprincipen!redan!gäller!idag!i!vissa!fall,!såsom!vid!konsumentköp!

och!vid!köp!på!exekutiv!auktion,!vilket!framgår!av!NJA!1985!s.!159174.!Att!just!avtalsprincipen!skulle!

vara!den!bästa!lösningen!för!att!komma!tillrätta!med!de!problem!som!uppstår!genom!traditionsprinF

cipen!behöver!dock!inte!vara!sant.!Många!argumenterar!för!avtalsprincipen!genom!att!räkna!upp!proF

blemen!med!traditionsprincipen!och!sedan!därefter!rakt!konstatera!att!avtalsprincipen!är!bättre.!Det!

led!som!då!saknas!i!argumentet!är!varför!just!avtalsprincipen!och!inte!något!annat!sakrättsligt!moment,!

såsom!exempelvis!denuntiation!eller!registrering!skulle!vara!att!föredra.!Detta!är!kanske!inte!det!starkF

aste! argumentet! för! ett! bevarande!av! traditionsprincipen!men!det! är! ändå! värt! att! ta! i! beaktande!

denna!logiska!miss.175!

Det!främsta!syftet!med!traditionskravet!är!som!tidigare!nämnts!att!hindra!skentransaktioner!och!efF

terhandskonstruktioner.!Detta!är!ju!givet!en!sak!som!talar!för!att!bevara!traditionsprincipen.!Då!säljaF

ren!måste!göra!en!uppoffring,!då!besittningen!av!egendomen!ändras,!motverkas!otillbörligt!handlande!

av!en!person!på!obestånd.176!Det!finns!också!vissa!belägg!för!att!personer!som!är!på!obestånd!och!!

därmed!befinner!sig!i!en!pressad!situation!ibland!handlar!på!ett!mer!riskbenäget!sätt.!Detta!kan!göra!

att!de!försöker!sälja!av!alla!sina!tillgångar!i!företaget!för!att!få!igång!kassaflödet,!även!att!de!försöker!

sälja!sina!tillgångar!mer!än!en!gång,!så!kallade!dubbelförfoganden.!Denna!typ!av!riskbeteende!kan!göra!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173!Myrdal,!s.!1075.!
174!NJA!1985!s.!159!berörde!en!exekutiv!auktion!efter!utmätning!hos!en!man.!Manens!son!köpte!vid!auktionen!
merparten!av!föremålen.!När!kronofogden!sedan!gjorde!en!ytterligare!utmätning!hos!mannen!tog!samma!saF
ker!in!igen!då!dessa!fanns!i!mannens!hem.!Mannen!och!sonen!menade!då!att!denna!egendom!tillhörde!sonen!
men!att!han!lånat!ut!egendomen!till!fadern!och!de!hade!skrivit!ett!avtal!om!lånet.!HD!kom!fram!till!att!sonen!
hade!sakrättsligt!skydd!till!egendomen,!detta!på!grund!av!att!traditionskravet!ansågs!opraktiskt!och!inte!uppF
fyllde!syftet!då!ett!förfarande!vid!exekutiv!auktion!sker.!Detta!på!grund!av!att!syftet!men!traditionskravet!är!att!
motverka!skentransaktioner!vilket!ett!offentligt!förfarande!i!sig!motverkar.!Därför!hade!sonen!bättre!rätt!till!
egendomen!och!var!sakrättsligt!skyddad!redan!genom!köpet/avtalet.!
175!Vargö,!s.!1053.!
176!Vargö,!s.!1060.!
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att!det!ekonomiska!läget!för!företaget!förvärras!mer!än!nödvändigt,!vilket!inte!är!till!gagn!för!borgeF

närskollektivet.!Detta!sätt!att!handla!förhindras!av!traditionsprincipen!då!det!blir!svårare!att!göra!dubF

belöverlåtelser.177!

Genom!att!det!finns!ett!krav!på!tradition!till! förhindrande!av!skentransaktioner!och!efterhandskonF

struktioner!behöver!Kronofogden!vid!utmätning!ofta!inte!utreda!denna!fråga!separat!då!de!endast!kan!

konstatera!att!han!ingen!tradition!skett!finns!inget!sakrättsligt!skydd.!Detta!oavsett!syftet.178!

En!nackdel!med!att!avskaffa!traditionsprincipen!är!att!det!då!blir!nödvändigt!att!skilja!mellan!omsättF

ningsöverlåtelser!och!säkerhetsöverlåtelser.!Säkerhetsöverlåtelser!är!att!se!som!pantsättning!förtäckt!

som!köp.!Skulle!avtalsprincipen!gälla!även!för!dessa!överlåtelser!skulle!säljaren!inte!behöva!avstå!beF

sittningen!till!egendomen!och!det!skulle!ge!incitament!för!företag!att!överbelåna!sig.!Detta!är!dock!

inte!ett!alternativ!som!lagts!fram179!!

Ett!argument!som!lagts!fram!för!avtalsprincipen!är!att!det!är!ologiskt!för!folket!att!det!du!köpt!inte!

tillfaller!dig!om!du!inte!tagit!med!dig!egendomen!från!säljaren!om!denne!går!i!konkurs!eller!det!sker!

en!utmätning.!Att!i!allmänna!ordalag!tala!om!det!allmänna!rättsmedvetandet!är!vanskligt!då!det!skulle!

behövas!stora!undersökningar!för!att!fastställa!detta.!Dessutom!är!det!många!lagar!vi!inte!känner!till!

men!som!vi!ändå!förväntas!leva!efter.180!

Att! övergå! till! avtalsprincipen! är! en! köparvänlig! lagstiftning.!Det! bör! ifrågasättas! varför! just! denna!

grupp!ska!ses!som!skyddsvärd! i!en!konkurs!eller!vid!utmätning.!Att!tillämpa!traditionsprincipen!gör!

egentligen!att!köparen!blir!likabehandlad!i!en!konkurs,!inte!att!han!hamnar!i!en!sämre!sits.!Det!finns!

en!rad!andra!borgenärer!som!också!blir!oprioriterade!såsom!tjänsteleverantörer!som!utfört!en!tjänst!

men!ännu!ej!fått!betalt!eller!säljare!som!sålt!till!någon!som!går!i!konkurs!och!levererat!varan!innan!

denne!fått!betalt.!Dessutom!finns!det!åtgärder!en!köpare!kan!ta!för!att!skydda!sig!mot!säljarens!övriga!

borgenärer!om!han!vill!lämna!egendomen!i!säljarens!vård.!Han!kan!exempelvis!ser!till!att!få!en!bankF

garanti,!registrera!köpet!enligt!LkL!eller!helt!enkelt!inte!betala!innan!han!fått!egendomen!i!sin!besittF

ning.!Att!avtalsprincipen!införts!för!konsumenter!gör!inte!att!den!självklart!är!bättre!även!i!kommersiF

ella!sammanhang.!Konsumenter!är!vanligtvis!inte!lika!välinformerade!om!vilka!regler!som!gäller!och!

det!är!dessutom!svårare!för!dem!att!ta!reda!på!detta.!Om!de!vet!om!regelverket!för!att!få!sakrättsligt!

skydd!är!de!dessutom!ofta!förhindrade!att!kunna!rent!faktiskt!utföra!några!handlingar!för!att!uppnå!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
177!Andreasson!m.fl.,!s.!731.!
178!Gregow,!s.!1066f.!
179!Håstad,!s.!213!och!Myrdal,!s.!1074.!
180!Vargö,!s.!1054.!
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skydd,!de!har!helt!enkelt!inte!resurserna!som!krävs.!Det!är!därför!rimligt!att!tillämpa!avtalsprincipen!i!

fråga!om!konsumenter!medan!det!inte!alls!behöver!vara!fallet!på!den!kommersiella!marknaden.!181!!

Att!ta!bort!traditionsprincipen!vid!lösöreköp!och!istället!införa!avtalsprincipen!skulle!inte!med!nödvänF

dighet!göra!rättstillämpningen!enklare!och!mer!förutsägbar.!I!och!med!införandet!av!avtalsprincipen!

skulle!troligen!en!hel!rad!frågor!uppkomma!då!den!på!ett!fundamentalt!sätt!ändrar!rådande!sakrätt.!

Dessa!skulle!dock!vara!övergående,!frågan!är!dock!under!hur!lång!tid!osäkerhet!skulle!råda.!Frågor!som!

skulle!kunna!tänkas!komma!upp!till!prövning!är!bland!annat!vad!som!krävs!för!att!egendom!ska!anses!

vara!tillräckligt!individualiserad!då!den!lämnats!kvar!hos!säljaren.!Fördelen!med!traditionsprincipen!ur!

denna!synvinkel!är!att!den!varit!förankrad!i!svensk!rätt!under!en!lång!tid,!över!hundra!år,!och!att!det!

finns!relativt!mycket!praxis!på!området!som!utvecklat!innebörden!av!vad!som!krävs!för!att!sakrättslig!

tradition!ska!anses!skett.!Traditionsprincipen!har!också!över! tid!utvecklats! för!att!passa! för!dagens!

samhälle!och!typ!av!transaktioner.182!

En!nackdel!med!att!avskaffa!traditionsprincipen!är!att!den!i!ett!slag!gör!större!delen!av!den!kvalificeF

rade!doktrin!som!finns!inom!sakrätten!obsolet.!Detta!är!dock!inte!ett!argument!som!kan!väga!in!särskilt!

tungt!då!det!inte!har!något!med!den!samhällsekonomiska!nyttan!att!göra.!Det!kan!dock!vara!av!intresse!

för!detta!arbete!som!skrivs!inom!ramen!för!en!utbildning!med!stort!fokus!på!doktrinen.183!

3.4.3.)För)och)nackdelar)med)en)pantregisterlag)

Den!nya!pantregisterlagen!bygger!på!LkL!och!några!stora!nyheter!inryms!inte.!De!fördelar!som!främst!

sker!är!att!det!på!ett!tydligare!sätt!blir!klart!vad!lagen!avser!att!täcka.!Detta!kommer!troligen!leda!till!

att!fler!registreringar!sker.!För!saleFandFleaseback!är!detta!en!fördel!då!förfarandet!som!tidigare!krävts!

med!registrering!enligt!LkL!har!ansetts!omständligt.!SaleFandFleaseback!som!rättsfigur!kommer!troliF

gen!inte!påverkas!av!den!nya!lagen.!Möjligen!kommer!förfarandet!att!i!större!utsträckning!byta!namn!

till!säkerhetsöverlåtelser!då!det!är!detta!som!avses.!Anledningen!till!saleFandFleasebackFtransaktioner!

är!i!stor!utsträckning!ett!sätt!att!komma!runt!handpanten!genom!att!ge!säkerhet!i!ett!objekt!utan!att!

behöva!lämna!detta!ifrån!sig.!!

För!staten!skulle!kostnaden!av!den!nya!lagen!kunna!öka!något!då!det!kan!förväntas!att!det!kommer!

att!ske!fler!registreringar.!Detta!innebär!en!ökad!mängd!av!ärenden!och!således!även!ökade!kostnader.!

Detta!torde!dock!vara!en!marginell!kostnad!och!dessutom!kommer!en!avgift!kunna!tas!ut.184!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
181!Vargö,!s.!1054f.!och!s.!1060f.!
182!Vargö,!s.!1055.!
183!Gregow,!s.!1073.!
184!SOU!2015:18,!s.!167.!
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För!konkursbon!och!konkursförvaltare!torde!det!inte!heller!bli!en!påtaglig!skillnad!mot!dagens!läge.!

Med!ett!registerförfarande!är!det!tämligen!enkelt!för!en!konkursförvaltare!att!se!vilka!tillgångar!som!

är!pantsatta.!Ett!problem!som!kan!uppstå!är!dock!att!panthavaren!har!rätt!att!sälja!egendomen!på!

egen!hand.!Detta!skulle!kunna!leda!till!att!det!blir!svårare!att!sälja!konkursboet!som!en!hel!verksamhet!

och!på!så!sätt!skapa!ett!mervärde.!Detta!gäller!dock!främst!om!det!är!många!av!tillgångarna!i!konkursF

boet!som!är!pantsatta!i!enlighet!med!pantregisterlagen.185!

En!fördel!med!traditionsprincipen!och!LkL!som!de!ser!ut!idag!är!att!ingen!skillnad!görs!mellan!säkerF

hetsöverlåtelser!och!omsättningsöverlåtelser.!Det!spelar!således!ingen!roll!om!det!rör!sig!och!ett!vanF

ligt!köp!eller!ett!förtäckt!pantavtal.!Avskaffas!traditionsprincipen!kommer!de!flesta!fall!av!saleFandF

leaseback!troligen!att!ses!som!säkerhetsöverlåtelser!och!kommer!således!i!fortsättningen!behöva!reF

gistreras!i!enlighet!med!den!föreslagna!pantregisterlagen.!Det!skulle!dock!vara!tänkbart!att!aktörer!på!

marknaden!försöker!att!få!transaktionerna!att!se!ut!som!köp!för!att!kunna!få!sakrättsligt!skydd!redan!

genom!avtalet,!detta!skulle!kunna!leda!till!helt!formlösa!säkerhetsöverlåtelser,!vilket!kan!vara!bra!att!

undvika!då!någon!form!av!uppoffring!kan!främja!att!kredittagare!tänker!sig!för!innan!de!överbelånar!

sig,!att!säkerheterna!står!fast!i!de!fall!kreditgivaren!behöver!realisera!säkerheten!samt!att!förlustbringF

ande!företag!får!det!svårare!att!fortsätta!sin!verksamhet.!En!fråga!som!därför!med!största!sannolikhet!

kommer!att!få!en!ökad!betydelse!är!hur!gränsdragningen!ska!göras!mellan!säkerhetsöverlåtelser!och!

omsättningsöverlåtelser!då!det!endast!kommer!att! finnas!omsättningsöverlåtelser!och!pant!genom!

registrering.!Detta!kommer!troligen!att!skapa!svåra!gränsdragningsproblem.186!

Viss!kritik!kan!riktas!mot!utredningen!om!en!pantregisterlag!på!så!sätt!att!den!inte!behandlar!gränsF

dragningen!mellan!omsättningsöverlåtelser!och!säkerhetsöverlåtelser!på!ett!tillräckligt!uttömmande!

sätt.!SaleFandFleaseback!nämns!endast!i!den!historiska!överblicken!som!ges!i!utredningen.!Dessutom!

ges!ingen!vidare!vägledning!om!hur!dessa!gränsfall!ska!avgöras,!det!som!nämns!är!att!en!”helhetsbeF

dömning”!och!”en!närmare!bedömning!av!avtalsvillkoren”!ska!göras.187!

Om!en!jämförelse!görs!med!dansk!rätt,!som!har!haft!avtalsprincipen!under!lång!tid!för!omsättningsöF

verlåtelser!och!ett!registreringsförfarande!genom!tinglysning!för!säkerhetsöverlåtelser188,!har!frågan!

om!saleFandFleaseback!tidigare!vållat!en!del!problem.!Generellt!har!domstolarna!i!Danmark!betraktat!

saleFanFleaseback!som!en!riktig!ägarövergång!där!leasegivaren!har!ett!intresse!i!egendomen!som!går!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
185!SOU!2015:18,!s.!168.!
186!Vargö,!s.!1056!och!Göranson,!s.!664!samt!Håstad,!s.!213!
187!Lindskog,!s.!332f.!och!SOU!2015:18,!s.!78.!
188!För!en!längre!genomgång!av!utvecklingen!i!Danmark!se!Lindskog.!
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utöver!dess!värde!och!därför!inte!betraktat!förfarandet!som!ett!kringgående189!av!pantreglerna!med!

tradition!eller!registrering!som!sakrättsligt!moment.!Det!synes!som!att!danska!domstolar!i!högre!grad!

ser!till!omsättningens!intresse!och!använder!detta!som!ett!av!kriterierna!för!att!avgöra!om!ett!kringF

gående!av!pantreglerna!ligger!för!handen.!Detta!uttrycks!dock!endast!mellan!raderna!i!de!flesta!doF

mar.190!!

Det!har!dock!länge!funnits!önskemål!om!att!förfarandet!behöver!göras!om!vad!gäller!LkL!och!då!främst!

av!anledningen!att!denna!lag!är!mycket!gammal,!över!150!år.!Såsom!vissa!menar!att!den!är!en!”histoF

risk!kvarleva”.191!Skulle!lagen!göras!om,!såsom!till!en!modernare!pantregisterlag,!och!denna!lagstiftF

ning!blir!lättare!och!mer!tillgänglig,!skulle!detta!kunna!leda!till!att!fler!företagare!skulle!kunna!sköta!en!

registrering!på!egen!hand!och!inte!behöva!juridisk!rådgivning!från!kunniga!jurister!eller!i!vart!fall!att!

dessa!skulle!behöva!inkallas!i!mindre!omfattning.!Detta!skulle!medföra!att!transaktionskostnaderna!

sjunker!och!det!skulle!vara!ekonomiskt!försvarbart!att!även!utnyttja!egendom!till!mindre!värden!som!

säkerheter.!Det!skulle!i!sin!tur!göra!det!lättare!för!företag!att!ställa!säkerheter,!vilket!i!förlängningen!

skulle!kunna!leda!till!fler!investeringar!från!näringslivet!vilket!är!bra!för!ekonomin!i!stort!på!lång!sikt.!

Det!skulle!troligen!även!leda!till!att!fler!registreringar!sker!enligt!en!ny!pantregisterlag!än!vad!som!är!

fallet!med!dagens!LkL!registrering.192!

En!pantregisterlag!av!lösören!har!fördelen,!på!samma!sätt!som!LkL,!att!det!inte!rör!sig!om!en!specifik!

egendomskategori!utan!berör!allt!lösöre.!i!Sverige!finns!annars!då!det!gäller!registrering!ett!mönster!

av!att!speciallagar!införts!för!visst!speciellt!lösöre,!såsom!flygplan!och!skepp.!Med!en!lag!av!detta!slag!

blir!det!möjligt!att!registrera!all!möjlig!typ!av!lösöre!vilket!ur!ett!rättssystematiskt!perspektiv!är!bra,!då!

lagen!blir!lättare!att!överskåda!med!färre!speciallagar.193!

I!och!med!att!Sverige!är!tilltänkt!att!tillträda!Kapstadskonventionen!finns!det!också!möjlighet!för!SveF

rige!att! tillträda!protokollet! till!denna!konvention!om!tåg! i! framtiden,! se!nedan.!Det! torde!vara!en!

fördel!om!det!i!så!fall!finns!ett!register!för!att!pantsätta!och!säkerhetsöverlåta!dessa!i!nationell!rätt!då!

det!skulle!bli!ett!mer!likformigt!förfarande!för!att!få!säkerhet!i!tåg!och!dess!tillbehör!både!ur!ett!natF

ionellt!och!ett!internationellt!perspektiv.!Detsamma!gäller!för!rymdegendom.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189!I!dansk!rätt!är!det!ett!kringgående!av!pant!som!är!huvudsyftet!med!en!registrering!medan!det!är!skenavtal!
som!är!frågan!i!Sverige!och!som!utgör!syftet!till!traditionsprincipen.!
190!Lindskog,!s.!324f.!
191!Hessler,!s.!364.!
192!Helander,!s.!733f.!
193!Helander,!s.!740.!
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4.)Gällande)rätt)för)inskrivning)av)flygplan)

4.1.)Inledning)

Flygplan!är!mycket!värdefull!!egendom!som!ofta!finansieras!genom!leasing.!Då!det!finns!ett!utarbetat!

registerförfarande!är!dock!inte!traditionsprincipen!eller!utredningen,!SOU!2015:18,!tillämpliga!på!flygF

plan.!I!detta!avsnitt!kommer!en!genomgång!av!gällande!rätt!vad!avser!flygplan!därför!att!göras.!

4.1.1.)Bakgrund)

Flygplan!är!egendom!med!ett!mycket!högt!värde,!dessutom!är!det!egendom!som!ofta! rör! sig!över!

nationsgränserna.!Det!finns!därför!behov!dels!av!att!en!kreditgivare!kan!vara!säker!på!att!kunna!realiF

sera!säkerheter!i!flygplan!om!flygoperatören!hamnar!på!obestånd!och!dels!att!säkerheterna!står!sig!

även!om!flygplanet!befinner!sig!i!ett!annat!land!vid!insolvensutbrottet.194!

Tidigare!rådde!oklarheter!om!vilket!sakrättsmoment!som!krävdes!för!att!en!panthavare!eller!leasegiF

vare!skulle!vara!skyddad!vid! leasetagarens! insolvens.!Flygplan!är! lösöre.!Frågan!var!dock!om!LkL!är!

tillämplig!på!flygplan.!Tidigare!gick!det!att!få!säkerhet!i!flygplan!genom!föregångaren!till!LkL,!LösöreF

köpsförordningen,! LkF.! 1955! kom! det! dock! en! ny! lag! om! ett! inskrivningsregister! för! flygplan! där!

panträtt!i!flygplan!uppkommer!genom!inskrivningsförfarande.!Panträtt!genom!besittningstagande!förF

klarades!samtidigt!utan!verkan!av!lagstiftaren,!se!HB!10:7.!Hur!sakrättsligt!skydd!för!en!köpare!då!skulle!

uppstå!blev!oklart,!genom!avtalet!eller!genom!besittning?!Departementschefen!hänvisade!till!ett!rättsF

fall!om!inteckningsbara!sjöfartyg,!SvJT!1933!rf!s.!54.!Här!framgår!att!hovrätten!slagit!fast!att!avtalsprinF

cipen!gäller!då!LkF,!i!det!fallet,!inte!var!tillämplig.!Detta!oklara!system!skapade!osäkerhet,!särskilt!då!

det!kommer!till!saleFandFleaseback!eftersom!det!inte!uttalat!och!direkt!finns!angivet!vad!som!skapar!

det!sakrättsliga!skyddet!vid!överlåtelsen!från!leasetagaren!till!leasegivaren.!Dessutom!finns!det!inget!

som!säger!varför! LkL! inte! skulle! vara! tillämplig! vid! rena!omsättningsköp!då! inskrivningen! i! flygplan!

endast!gällande!pantsättning!och!nyttjande.195!Detta!rättades!dock!till!i!och!med!ändringen!av!lagen!

(1955:227)!om! inskrivning!av! rätt! till! luftfartyg,! InskrL!2005,!vilken!gjorde!att! inskrivna!rättigheter! i!

registret!också!fick!sakrättsligt!skydd.196!

För!att!råda!bot!på!dessa!oklarheter!upprättades!i!Sverige!två!register!för!flygplan,!dels!ett!offentliF

grättsligt!luftfartygsregister!och!dels!ett!privaträttsligt!inskrivningsregister.!Bägge!dessa!bygger!på!inF

ternationella!konventioner,!Chicagokonventionen!och!Genèvekonventionen.!Att!inte!dessa!slagits!ihop!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
194!Millqvist!(2015),!s.!152.!
195!Håstad,!s.!251f.!
196!SOU!2014:79,!s.!79f.!
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hos!Transportstyrelsen!beror!på!att!Kapstadskonventionen!redan!då!Transportstyrelsen!fick!bägge!reF

gister!att!handha!var!tänkt!att!implementeras!och!att!inskrivningsregistret!i!sådant!fall!möjligen!skulle!

bli!inaktuellt!och!att!åtgärden!därför!inte!var!nödvändig.197!

4.1.2.)Luftfartygsregistret)

Luftfartygsregistret!regleras!genom!Luftfartslagen!(1957:297)!vilken!tillkom!som!ett! resultat!av!ChiF

cagokonventionen!som!slöts!i!december!1944.!Från!år!2009!är!det!Transportstyrelsen!som!handhar!

detta!register.198!

Lagen!säger!att!ett!flygplan!som!används!i!Sverige!ska!vara!registrerat!i!registret,!vara!registrerat!i!ett!

land!som!är!medlem!i! ICAO!(International!Civil!Aviation!Organization,!ett! fackorgan!under!FN)!eller!

vara!registrerat!i!ett!land!som!Sverige!träffat!avtal!med,!se!luftfartslagen!1!kap.!6§.199!

En!registrering!i!luftfartygsregistret!ger!flygplanet!svensk!nationalitet,!luftfartslagen!2!kap.!10§.200!!

I!registret!antecknas!vilket!plan!det!rör!sig!om,!vem!som!är!ägare!och!om!det!finns!några!belastningar!

i!form!av!nyttjanderätter!eller!inteckningar!avseende!flygplanet.!!

Ett!problem!med!registret!är!att!flygmotorer!inte!registreras!för!sig!och!det!går!därför!inte!att!säga!om!

det!är!originalmotorn!som!sitter!på!planet!eller!om!det!är!en!annan!motor.!Det!går!då!inte!heller!att!

spåra!en!motor!som!från!början!suttit!i!ett!plan!och!sedan!kanske!flyttats!till!ett!annat!plan.201!

Det!är!mycket!kostsamt!att!ha!flyg!stående!på!marken!för!reparation.!Därför!är!det!vanliga!förfarandet!

att!då!ett!flygplan!behöver!få!sina!motorer!servade!plockas!dessa!av!och!ett!par!redan!färdig!servade!

motorer!sätts!på!flygplanet.!När!motorerna!sedan!är!färdiga!sätts!de!i!regel!inte!tillbaka!på!originalplaF

net!ifrån!vilka!de!kommer.!Istället!sätts!det!på!nästa!plan!som!behöver!service!av!motorerna.!På!detta!

sätt!är!det!mycket!svårt!att!spåra!varifrån!motorerna!kommer.!I!och!med!att!de!inte!separat!går!att!

registrera!idag!går!det!inte!att!ta!säkerhet!i!dessa!enbart.!Dessutom,!med!dagens!regler,!torde!de!bli!

tillbehör!till!flygplanet!de!sitter!på!och!separationsrätten!försvinner!således!även!om!ett!förfarande!

enligt!LkL!skett.!Det!finns!således!inte!möjlighet!att!registrera!vilken!motor!som!hör!till!vilket!flygplan!

i! luftfartygsregister.! Inte!heller!går!det!att!registrera!säkerheter! i!flygplansmotorer!separat! i! inskrivF

ningsregistret,!se!nedan!om!inskrivningsregistret.202!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
197!SOU!2014:79,!s.!71f.!
198!SOU!2014:79,!s.!72.!
199!SOU!2014:79,!s.!73.!
200!SOU!2014:79,!s.!73.!
201!SOU!2014:79,!s.!74.!
202!Se!resonemang!i!kapitel!2.5.1.!
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4.1.3.)Inskrivningsregistret)

År!1955!tillträdde!Sverige!Genèvekonventionen.!Det!var!ett!steg!på!vägen!för!att!harmonisera!erkänF

nanden!av!säkerheter!i!flygplan.!Just!flygplan!är!en!typ!av!saker!som!ofta!flyttar!sig!över!nationsgränF

serna!varför!det!har!ansetts!av!vikt!att!säkerheter!i!dessa!står!sig!även!då!de!befinner!sig!utanför!sin!

hemmanation.!Genom!Genèvekonventionen!har!de!länder!som!tillträtt!konventionen!åtagit!sig!att!reF

spektera!de!säkerheter!som!tillkommit!på!laglig!väg!i!det!land!där!flygplanet!är!registrerat.203!GenèveF

konventionen!innehåller!inga!materiella!regler!utan!till!största!delen!innehåller!den!kollisionsnormer!

och!bestämmelser!av!internationell!privaträttslig!karaktär!om!att!de!konventionsslutande!staterna!ska!

respektera!säkerheter!som!är!registrerade!inom!medlemsländerna.204!I!Sverige!har!GenèvekonventF

ionen!implementerats!genom!lag!(1955:227)!om!inskrivning!av!rätt!till!flygplan,!InskrL,!och!ett!inskrivF

ningsregister!har!upprättats.!

Det!är!Transportstyrelsen!som!handhar!inskrivningsregistret.!Inskrivningsregistret!används!för!att!reF

gistrera!äganderätt,!äganderättsförbehåll!och!nyttjanderätter!samt!registrering!av!pantsättning!i!flygF

plan.!För!att!kunna!ta!pant!eller!annan!säkerhet!i!ett!flygplan!krävs!således!inte!att!flygplanet!överlämF

nas!till!panthavaren!såsom!är!fallet!för!handpanter,!det!sakrättsliga!momentet!är!registrering!och!inte!

tradition!som!för!annat!lösöre.!I!och!med!lagens!uppbyggnad!finns!det!två!huvudformer!för!att!få!säF

kerhet!i!flygplan,!inskrivning!av!rättigheter,!såsom!leasing!(nyttjanderätt)!samt!äganderättsförbehåll!

eller!genom!registrerad!pant205!!

Idag!kan!panträtt!i!flygplan!utfås!genom!att!en!inteckning!registreras!i!inskrivningsregistret.!För!att!en!

inteckning!ska!kunna!tas!ut!i!ett!flygplan!i!Sverige!krävs!att!detta!är!registrerat!i!luftfartygsregistret.!

För!att!kunna!bli!registrerat!i!detta!register!krävs!att!flygplanets!ägare!är!ett!svenskt!rättssubjekt,!dock!

kan!undantag!göras!om!ägaren!är!utländsk!men!flygplanet!till!största!del!nyttjas! inom!riket.! InteckF

ningar!i!flygplan!erkänns!av!andra!länder!som!är!anslutna!Genèvekonventionen.!Ett!flygplan!samt!även!

lager!av!reservdelar!kan!intecknas!enligt!InskrL!3F4§§!och!dessa!inteckningar!ger!panträtt!enligt!InskrL!

14F15§§.206!!

Enligt!InskrL!har!den!som!registrerats!som!förvärvare!av!ett!flygplan!sakrättsligt!skydd!till!objektet.!I!

inskrivningsregistret!kan!även!andra!belastningar!skrivas!in!såsom,!nyttjanderätter!och!ägarförbehåll!

etc.,! InskrL!2F2f§§.!Det!är!dessa! inskrivningar!av!nyttjanderätter!eller! leasing!som!är!av! intresse!för!

saleFandFleaseback.207!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
203!SOU!2014:79,!s.!20.!
204!SOU!2014:79,!s.!76f.!
205!SOU!2014:79,!s.76.!
206!Undén!s.!229!och!Millqvist!(2015),!s.!152.!
207!Millqvist!(2015),!s.!23!och!152.!
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InskrL!2F2a§§!behandlar!frågan!om!inskrivning!av!vem!som!är!ägare!till!flygplanet!samt!inskrivning!av!

äganderättsförbehåll.!

InskrL!ger!både!omsättningsskydd!och!borgenärsskydd!åt!en!inskriven!ägare!till!ett!flygplan.!OmsättF

ningsskyddet!behandlas!i!InskrL!1!och!2c§§,!här!framgår!att!ett!flygplan!som!är!registrerat!i!luftfartygsF

registret!(se!ovan)!och!ägaren!är!inskriven!i!inskrivningsregistret!är!skyddad!mot!godtrosförvärv.!I!och!

med!registreringen!anses!potentiella!övriga!förvärvare!vara!medvetna!om!vem!ägaren!är!och!de!rätF

tigheter!flygplanet!är!belastat!med,!varför!handlande!i!god!tro!inte!kan!förekomma.!Det!finns!dock!en!

viss!upplättning!av!denna!regel!i!InskrL!2d§!men!denna!tar!främst!sikte!på!om!inskrivningsregistret!har!

felaktiga!uppgifter.208!

Borgenärsskyddet!kommer!till!uttryck!i!InskrL!2e§,!där!det!framgår!att!ett!flygplan!inte!får!tas!i!anspråk!

för!en!fordran!som!inte!härrör!sig!till!den!som!är!registrerad!i!inskrivningsregistret.!Här!framgår!således!

tydligt!att!traditionsprincipen!inte!gäller!för!flygplan!utan!att!det!är!ett!rent!registreringsförfarande.209!

4.1.4.)SaleKandKleaseback)

SaleFandFleaseback!vad!gäller!flygplan!går!till!på!så!sätt!att!registrering!sker!i!två!led.!Först!registreras!

leasegivaren!som!ägare!av!flygplanet!och!i!nästföljande!led!registreras!leasetagaren!som!nyttjandeF

rättshavare.!Genom!de!senaste!ändringarna!i!InskrL!har!ett!underlättande!av!saleFandFleaseback!geF

nomförts.!Detta!gäller!både!för!förfarandet!samt!skyddet!för!leasetagare!och!leasegivare.!Enligt!InskrL!

2b§!måste!nyttjanderätter!vara!upplåtna!av!ägaren.!Vid!saleFandFleaseback!förvärvas!ägandet!samtiF

digt!som!nyttjanderätten!uppkommer.!Detta!då!flygplanet!aldrig!lämnar!säljaren/leasetagaren.!För!att!

det!inte!ska!uppstå!ett!glapp!mellan!den!tid!då!den!nye!ägaren!först!registreras!för!att!sedan!kunna!

upplåta!nyttjanderätt!medger!denna!paragraf!att!både!ägandeförvärv!och!upplåtande!av!nyttjanderätt!

kan!ansökas!om!vid!samma!tidpunkt.!En!förutsättning!för!att!nyttjanderätten!ska!införas!i!registret!är!

att!inte!ansökan!om!inskrivning!av!förvärv!av!äganderätt!avslås.!Detta!medför!ett!ökat!skydd!för!leaF

segivaren!då!det! inte!uppstår!ett!glapp! i! tid!mellan!registreringarna!där! leasetagaren! förfogar!över!

flygplanet!utan!att!vara! inskriven!som!nyttjanderättshavare.210!För! leasetagaren!har!även!ett!skydd!

införts!då!det! i! InskrL!2f§! regleras!dennes! rätt!emot!ägandebyte!av! flygplanet! samt!utmätning!hos!

leasegivaren.!I!dessa!fall!måste!nyttjanderätten!respekteras!om!inte!någon!annan!rättighet!är!inskriven!

innan!nyttjanderätten,!den!vanliga!utgångspunkten,!”köp!bryter!legostämma”!är!således!inte!tillämplig!

här.211!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
208!Prop!2003/04:27,!s.!79.!
209!Prop!2003/04:27,!s.!80.!
210!Prop!2003/04:27,!s.!78.!
211!Prop!2003/04:27!s.!81!och!Walin,!s.!203.!
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Ifall!ett!leasingavtal!är!att!räkna!som!operationell!eller!finansiell!leasing!kan!vara!svårt!att!avgöra!och!

har,!som!tidigare!nämnts,!egentligen!endast!betydelse!för!bolagens!bokföring.212!

SaleFandFleaseback!av!flygplan!förekommer!både!vid!nyanskaffning!och!vid!refinansiering.!Det!kan!vara!

ett!bra!sätt!för!flygbolagen!att!minska!restvärderisken!och!det!frigör!ekonomiska!medel!för!nyinvesteF

ringar.!Det!är!vanligt!förkommande!då!flygbolag!ska!uppdatera!sin!flyg!flotta.!Genom!saleFandFleaseF

back!kan!de!fasa!ut!flygplanen!ett!i!taget!istället!för!att!sälja!alla!på!en!gång!vilket!kan!göra!att!priset!

på!planen!sjunker!då!utbudet!ökar!på!en!relativt!begränsad!marknad.213!!

5.)Kapstadskonventionen)

5.1.)Inledning)

Det!finns!en!internationell!konvention!om!registrering!av!säkerheter!i!flygplan!kallad!KapstadskonventF

ionen.!Denna!konvention!är!ännu!inte!tillträdd!av!Sverige!men!det!finns!förslag!på!att!vi!ska!tillträda.!

Detta!avsnitt!kommer!ta!sikte!på!Kapstadskonventionens!bestämmelser!och!vad!ett!förmodat!tillträde!

till!konventionen!kommer!att!betyda!för!Sveriges!del.!!

Därefter!kommer!en!analys!av!hur!ett!tillträde!till!Kapstadskonventionen!skulle!kunna!påverka!taganF

det!och!givandet!av!säkerheter!i!flygplan,!särskilt!hur!den!påverkar!saleFandFleaseback.!Denna!del!har!

att!besvara!den!tredje,!och!sista,!frågeställningen;!Hur!kommer!ett!anslutande!till!KapstadskonventF

ionen!att!påverka!saleFandFleaseback!av!flygplan!och!flygplansdelar.!

5.2.)Materiella)bestämmelser)i)Kapstadskonventionen)

År! 2001! undertecknades! Kapstadskonventionen,! Convention! on! International! Interests! in! Mobile!

Equipment,!i!Kapstaden!i!Sydafrika.!I!oktober!2014!hade!62!stater!tillträtt!konventionen!och!56!stater!

protokollet!och!i!Sverige!har!det!gjorts!en!utredning!(SOU!2014:79)!med!frågan!huruvida!även!vi!ska!

tillträda!denna!konvention.!EU!har!tillträtt!konventionen!och!protokollet,!detta!binder!inte!länderna!

men!är!en!förutsättning!för!att!medlemsstaterna!ska!kunna!tillträda.214!!

Utöver!luftfartygsprotokollet!finns!det!även!ett!protokoll!avseende!rullande!järnvägsmateriel,!dvs!tåg,!

och!ett!protokoll!avseende!rymdegendom.!Dessa!protokoll!är!dock! inte! ikraft!ännu.!Det! finns!även!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
212!SOU!2014:79,!s.!65.!
213!SOU!2014:79,!s.!68.!
214!SOU!2014:79,!s.!20f.!
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möjlighet!att! lägga! till! ytterligare!protokoll! till!Kapstadskonventionen!avseende!andra!egendomstyF

per.215!

Flygplan,!flygplansmotorer!och!helikoptrar!är! lösören!som!representerar!stora!värden!och!är!därför!

passande!att!använda!som!säkerheter!vid!finansiering.!Ett!passagerarflygplan!kostar!någonstans!melF

lan!200!och!1500!miljoner!kronor!vid!nyanskaffande.216!Registrering!av!internationella!säkerheter!är!

tänkt!att!underlätta!och!göra!det!billigare!vid!finansiering!av!flygplan.217!!

Vid!undertecknandet!av!Kapstadskonventionen!var!53!länder!med!och!skrev!under.!Samtidigt!underF

tecknades!protokollet!till!konventionen!avseende!säkerheter!i!flygplan,!the!Protocol!to!the!Convention!

on!Matters!Specific! to!Aircraft!Equipment! (protokollet).!Konventionen!och!protokollets! syfte!är!att!

harmonisera!civilrätten!vad!gäller!finansiering,!leasing!och!försäljning!av!värdefullt!lösöre!och!framförF

allt!flygplan,!flygplansmotorer!och!helikoptrar.!Kapstadskonventionen!och!protokollet!ger!en!möjlighet!

att!ta!säkerhet!i!flygplan!genom!registrering!i!ett!internationellt!register!med!ett!eget!fristående!regelF

verk!kopplat!till!sig.218!!

Ett!av!huvudsyftena!med!Kapstadskonventionen!och!tillhörande!protokoll!är!att!underlätta!finansieF

ringen!av!visst!värdefullt!lösöre,!detta!uppfylls!genom!att!det!skapas!förutsebarhet!och!enhetlighet!i!

vad!som!händer!då!ett!insolvensförfarande!inleds,!och!det!går!i!stor!grad!att!bortse!från!nationell!lagF

stiftning!i!de!olika!länder!där!flygplanen!kan!befinna!sig!vid!insolvensutbrottet.219!

Det!lösöre!som!omfattas!av!protokollet!finns!uppräknade!i!Art!1,!det!innefattat!flygplan,!flygmotorer!

och!helikoptrar.!För!att!ett!flygplan!ska!kunna!registreras!krävs!att!det!har!en!viss!storlek.!Det!måste!

ta!åtta!personer,!inklusive!besättning!eller!kunna!ta!en!last!av!minst!2.750!kg.220!Vidare!kommer!flygF

plan!användas!som!begrepp!i!denna!uppsats!men!här!innefattas!även!flygplansmotorer!och!helikoptrar!

om!inte!annat!explicit!framgår.!

Konventionen!och!protokollet!ska!läsas!tillsammans!och!om!det!skulle!uppstå!motsägelser!så!har!proF

tokollet!företräde!framför!konventionen,!detta!framgår!av!Art!6!i!konventionen.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
215!SOU!2014:79,!s.!21f.!
216!SOU!2014:79,!s.!55.!
217!SOU!2014:79,!s.!55.!
218!AWG,!s.!5f.!
219!SOU!2014:79,!s.23.!
220!AWG,!s.!7.!
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För!att!avgöra!om!konventionen!och!protokollet!och!således!möjligheten!till!registrering!är!tillämplig!

på!ett!avtal!är!beroende!av!om!någon!av!parterna!tillhör!ett!land!som!är!anslutet!till!konventionen!och!

protokollet!hänvisas!till!Art!3!och!Art!4!i!konventionen.!

De!säkerheter!som!kan!registreras!i!det!internationella!registret!måste!hänföra!sig!till!vissa!typer!av!

avtal,!som!följer!nedan.!För!att!avgöra!om!ett!avtal!faller!under!konventionen!ska!inte!nationell!rätt!

användas!utan!konventionens!egna!definitioner!ska!användas.221!Det!finns!även!en!viss!möjlighet!att!

registrera!rena!köp!enligt!konventionen,!se!Art!16!i!konventionen!och!Art!III!i!protokollet,!detta!för!att!

underlätta!för!parter!att!se!kedjan!av!ägare!för!ett!flygplan.!I!och!med!att!konventionens!definitioner!

på!de!avtal!som!är!möjliga!att!registrera!är!tämligen!breda!faller!dock!de!flesta!typer!av!säkerhetsavtal!

under!någon!av!punkterna!även!om!de!enligt!nationell!rätt!skulle!kunna!hamna!utanför.222!

Konventionen!ger!upphov!till!så!kallade!internationella!säkerheter!och!det!finns!tre!typer!av!avtal!som!

kan!registreras! i!det! internationella!registret!och!på!så!vis!ge!upphov!till!en!internationell!säkerhet.!

Dessa!avtal!är:!

1.!leasingavtal,!där!leasegivaren!som!ägare!har!säkerhet!i!egendomen!när!den!leasas!ut;!

2.!köp!med!äganderättsförbehåll,!där!säljaren!har!säkerhet!i!egendomen!före!full!betalning,!eller!innan!

något!annat!villkor!har!uppfyllts;!och!

3.!panträttsupplåtelser!eller! säkerhetsöverlåtelser,!där!en! säkerhetsställare!ger!en! säkerhetshavare!

säkerhet!i!viss!egendom!för!att!säkerställa!uppfyllandet!av!befintliga!eller!kommande!förpliktelser.223!

Dessa! internationella!säkerheter!ska!sedan!respekteras!av!alla!konventionsanslutna!stater!och!konF

ventionen!reglerar!också!vad!som!händer!vid!default!och!vid!insolvensförfaranden.224!

Då!det!gäller!saleFandFleaseback!och!även!ren!leasing!faller!dessa!under!kategorin!leasingavtal.!Enligt!

konventionen!gäller!detta!även!om!det!finns!en!köpoption!med!i!avtalet!som!skulle!kunna!kategorisera!

om!avtalet!till!att!vara!ett!rent!köpeavtal!med!avbetalning.225!!

De!effekter!som!kommer!av!en!registrering!är!att!de!registrerade!säkerheterna!får!företrädde!framför!

senare!registrerade!säkerheter!och!oregistrerade!säkerheter.!Detta!gäller!även!om!den!som!registrerat!

en!säkerhet!är!medveten!om!att!det!finns!tidigare!oregistrerade!säkerheter!i!objektet,!ond!tro!spelar!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
221!AWG,!s.!10ff.!
222!AWG,!s.!12f.!
223!SOU!2014:79,!s.!21.!
224!SOU!2014:79,!s.!21.!
225!AWG,!s.!13.!
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således!ingen!roll.226!Avtal!om!säkerheter!som!är!ingångna!innan!det!att!ett!land!tillträtt!konventionen!

och!protokollet!påverkas!dock!inte!av!reglerna!om!företräde!för!registrerade!säkerheter.!För!att!kunna!

registrera!säkerheter!som!uppkommit!innan!en!stat!tillträtt!konventionen!krävs!novation!av!avtalet,!

detta!kan!vara!en!gångbar!lösning!men!det!kan!tillkomma!kostnader!såsom!exempelvis!skatter.227!!

Ett!av!huvudsyftena!med!konventionen!är!att!panthavaren/leasegivaren!på!ett!enkelt!och!effektivt!sätt!

kan!realisera!säkerheten!vid!pantgivaren/leasetagarens!kontraktsbrott.228!

Kapstadskonventionens!möjligheter!till!att!realisera!en!pant!eller!ett!leasingobjekt!är!tänkt!att!komF

plementera!de!förfaranden!som!finns!att!tillgå!och!det!är!bara!vid!vissa!för!konventionen!bindande!

regler!som!nationell!rätt!ska!bortses!ifrån.229!I!Art!8!och!Art!15!i!konventionen!och!Art!IX!och!Art!XIII!i!

protokollet!framgår!på!vilka!sätt!en!säkerhet!kan!realiseras.230!!

Förfallopant!är!inte!tillåten!enligt!konventionen!(jmf.!37§!AvtL),!detta!framgår!av!Art!9.1.!Där!framgår!

att!efter!det!att!beslutat!fattats!om!att!säkerheten!ska!realiseras!så!kan!parterna!komma!överens!om!

att!ägande!av!objektet!rakt!av!ska!övergå.!Detta!innebär!att!om!det!ursprungliga!avtalet!innehållit!en!

sådan!klausul!så!är!denna!inte!giltig.231!

Vid!insolvensförfaranden!ska!registreringen!beaktas.!Här!finns!det!olika!optFin!möjligheter!för!staterna!

att!välja!mellan!när!de!tillträder!konventionen.!Om!registrering!skett!innan!insolvens!så!ska!registreF

ringen!respekteras!och!konventionsåtgärder!vidtas.232!

5.2.1.)Förslag)till)lag)(2015:XXX))om)internationella)säkerheter)i)mobilt)lösöre233)

Härigenom!föreslås!följande.!

1!§!Konventionen!om!internationella!säkerheter!i!mobilt!lösöre!av!

den!16!november!2001!(Kapstadskonventionen)!ska!i!originaltexternas!

lydelse!gälla!som!lag!här!i!landet.!Originaltexterna!ska!ha!samma!

giltighet.!

Konventionens!engelska!originaltext!finns!tillsammans!med!en!

svensk!översättning!som!bilaga!1!till!denna!lag.!

!

2!§!Protokollet!till!Kapstadskonventionen!om!särskilda!frågor!rörande!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
226!AWG,!s.!18.!
227!AWG,!s.!45f.!
228!AWG,!s.!99.!
229!AWG,!s.!100.!
230!AWG,!s.!101f.!
231!AWG,!s.!115!och!Goode,!s.!285.!
232!AWG,!s.!122f.!
233!SOU!2014:79,!s.!37.!
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luftfartsobjekt!(luftfartsprotokollet),!ska!i!originaltexternas!lydelse!

gälla!som!lag!här!i!landet.!Originaltexterna!ska!ha!samma!giltighet.!

Protokollets!engelska!originaltext!finns!tillsammans!med!en!svensk!

översättning!som!bilaga!2!till!denna!lag.!

Tillämpning!av!artikel!XI!i!luftfartsprotokollet!

!

3!§!Vid!en!insolvenssituation,!så!som!den!definieras!i!artikel!1,!luftfartsprotokollet,!

över!vilken!svenska!domstolar!har!primär!jurisdiktion,!

ska,!oavsett!om!Sverige!har!avgett!en!förklaring!härom!eller!ej,!

artikel!XI!alternativ!A!i!luftfartsprotokollet!vara!tillämplig!om!inte!

parterna!har!avtalat!annat.!

För!tillämpningen!av!artikel!XI!alternativ!A,!ska!med!”väntetid”!

avses!en!period!som!inte!överstiger!60!kalenderdagar.!

Bilagor!

[…]1!

Denna!lag!träder!i!kraft!den!dag!regeringen!bestämmer.!

!

Förslaget!från!utredningen!är!således!att!Kapstadskonventionen!ska!implementeras!i!svensk!rätt!geF

nom!inkorporering,!detta!för!att!Kapstadskonventionen!med!tillhörande!protokoll!är!ett!komplext!syF

stem!där!det!dessutom!är!tänkt!att!konvention!och!protokoll!ska!läsas!i!ljuset!av!varandra.!Det!finns!

idag! ingen! svensk!översättning!och!de!är! från!början! skrivna!på!de!officiella! FNFspråken! (engelska,!

franska,!spanska,!ryska,!kinesiska!och!arabiska),!därför!är!det!bättre!med!inkorporering!och!att!konF

vention!och!protokoll!blir!svensk!rätt!genom!denna!ovan!nämnda!lag!i!sin!ursprungsform.234!

5.3.)Hur)kommer)ett)anslutande)till)Kapstadskonventionen)att)påverka)saleKandKleaseK

back)av)flygplan)och)flygplansdelar)

Kapstadskonventionen!har!som!syfte!att!möjliggöra!registrering!av!säkerheter!i!flygplan.!Då!det!även!

genom!protokollet!ges!en!möjlighet!att!registrera!förvärv!öppnar!detta!dörrarna!för!saleFandFleaseF

back,!då!det!inte!endast!är!leasingavtalet!som!går!att!registrera!utan!även!det!första!ledet!av!ägaröF

vergången.!När!det!kommer!till!möjligheten!att!registrera!leasingavtalet!som!följer!av!tillbakahyrandet!

av!planet!så!kan!en!vinst/kostnadsbesparing!uppnås!då!konventionen!har!till!syfte!att!förenkla!och!öka!

förutsebarheten!vid!finansiering!av!flygplan.!Kapstadskonventionen!har!varit!i!kraft!sedan!år!2006!och!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
234!SOU!2014:79,!s.!247.!
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det!finns!redan!ett!väl!utvecklat!system!för!internationella!säkerheter.!Att!tillträda!konventionen!medF

för!inte!heller!några!större!kostnader!på!sikt!då!det!är!tänkt!att!vara!självfinansierat!genom!avgifter!

från!de!som!gör!registreringar.235!

Som!tidigare!nämnts!går!det!i!nuläget!inte!att!registrera!endast!motorer!eller!delar!av!plan!i!svenska!

register.!På!grund!av!specialitetsprincipen!torde!också!däckfallet,!NJA!1960!s.!9,!bli!applicerbart!på!

flygplan!och!dess!motorer!vilket!torde!medföra!i!dagsläget!att!det!inte!går!att!få!separationsrätt!för!en!

motor!som!är!påmonterad!på!ett!plan.!Detta!har!tidigare!lett!till!att!många!flygbolag!registrerar!sina!

flygplan!utomlands.236!!

För! flygbolag!är!det!värdefullt!att!kunna!använda!sina!motorer! för! saleFandFleaseback!separat! som!

säkerhet!för!lån,!då!dessa!har!ett!mycket!högt!värde,!ca!30!miljoner!USFdollar.!Detta!görs!redan!i!SveF

rige!idag!med!registrering!enligt!LkL.!Genom!ett!tillträde!till!Kapstadskonventionen!kommer!riskerna!

med!saleFandFleaseback!av!flygplansmotorer!minska!då!dessa!går!att!registrera!för!sig!vilket!torde!leda!

till!minskade!transaktionskostnader.237!

Det! nationella! inskrivningsförfarandet! och! regleringen! i! Kapstadskonventionen! liknar! varandra! på!

många!sätt.!Den!stora!fördelen!med!internationella!registreringar!enligt!Kapstadskonventionen!är!att!

samma!materiella!regler!är!avsedda!att!gälla!för!alla!länder.!Ju!fler!länder!som!ansluter!sig!till!denna!

konvention!desto!bättre!blir!skyddet.!Att!bägge!register!kommer!att!löpa!parallellt!kan!bli!en!omstänF

dighet!som!gör!det!förvillande!för!parterna!och!man!kan!tänka!sig!att!det!kommer!att!ske!en!hel!del!

onödiga! dubbelregistreringar.! Så! länge! registreringsförfarandena! inte! är! för! komplicerade,! tidskräF

vande!och!avgifterna!inte!är!för!höga!blir!det!visserligen!ett!dubbelarbete!men!möjligen!ett!överkomF

ligt!sådant!och!troligen!något!som!kommer!att!avta!med!tiden!i!och!med!att!Kapstadskonventionen!

blir!mer!och!mer!etablerad!och!aktörerna!lär!sig!vilket!register!som!är!lämpligast!för!att!ett!täckande!

sakrättsligt!skydd!ska!uppstå.!I!Norge,!där!Kapstadskonventionen!varit!ikraft!sedan!2011,!rapporterar!

Luftfartstilsynet238!att!det!är!vanligt!med!dubbelregistreringar,!men!detta!synes!inte!utgöra!någon!stor!

nackdel!där.239!

Då!Sveriges!nationella!registersystem!och!Kapstadskonventionens!registreringssystem!för!internationF

ella!säkerheter!är!mycket!lika!varandra.!Detta!torde!leda!till!att!det!blir!relativt!enkelt!för!svenska!akF

törer!att!använda!sig!av!det!nya!regelverket.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
235!SOU!2014:79,!s.!229.!
236!SOU!2014:79,!s.!80!och!s.!224.!
237!SOU!2014:79,!s.!224f.!
238!Luftfartstilsynet!är!den!myndighet!i!Norge!som!ansvarar!för!det!norska!luftfartygsregistret.!
239!SOU!2014:79,!s!216!och!218.!
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Flygbranschen!är!en!bransch!som!är!hårt!konkurrensutsatt!och! för!de!svenska!aktörerna!skulle!det!

innebära!en!stor!fördel!med!ett!tillträdande!till!Kapstadskonventionen.!Dels!leder!ett!internationellt!

register!till!att!risken!för!finansiärer!blir!mindre!i!och!med!att!en!harmonisering!sker!internationellt.!

Detta!skulle!minska!kostnaderna!för!flygbolagens!finansiering.!Dels!skulle!marknaden!av!finansiärer!

öka,!genom!tillgång!till!fler!utländska!finansiärer.!Detta!beror!främst!på!att!Sverige!är!ett!litet!land!och!

det!kan!vara!så!kostsamt!för!en!utländsk!finansiär!att!sätta!sig!in!i!regelverket!för!sakrätter!i!flygplan!i!

Sverige!att!de!istället!låter!bli!att!erbjuda!sina!tjänster!till!svenska!aktörer.!Som!exempel!har!flygbolaget!

SAS!räknat!med!att!de!under!en!tioårsperiod!kommer!att!kunna!göra!kostnadsbesparingar!på!mellan!

350F700!miljoner!kronor!på!finansiering!om!konventionen!tillträds.240!Svenska!FlygBranschen!har!även!

uppgett!att!det! finns!önskemål! från!utländska!finansiärer!att!Sverige!ska!tillträda!KapstadskonventF

ionen.241!

Den!fråga!som!är!av!stor!vikt!för!en!finansiär!är!vad!som!händer!med!deras!säkerheter!i!en!konkurs.!I!

och!med!Kapstadskonventionens!autonoma!regler!om!insolvensförfaranden!blir!finansiärernas!rätt!att!

få!ut!sina!säkerheter!betydligt!klarare!vilket!gör!det!mindre!riskfyllt!att!låna!ut!pengar.!Idag!är!regleF

ringen!i!vissa!delar!oklar!i!Sverige,!detta!visade!sig!bland!annat!i!Cimber!Sterling!A/S:s!konkurs,!där!det!

blev!oklart!vem!som!hade!sakrättsligt!skyddade!säkerheter!i!flygplansmotorer!som!inte!längre!satt!på!

originalplanet.!242!!

De!nackdelar!som!kan!finnas!med!ett!svenskt!tillträde!till!konventionen!är!att!den!innehåller!bestämF

melser!om!oåterkalleliga!fullmakter,!vilket!är!främmande!för!svensk!rätt.!Det!rör!sig!dock!om!en!så!

pass!liten!sektor!att!detta!inte!torde!vålla!några!större!svårigheter!eller!påverka!svensk!rätt!i!övrigt.!En!

annan!nackdel!kan!vara!att!konventionen,!om!den!tillträds!med!föreslagna!villkor,!ska!tillämpas!även!

på!företagsrekonstruktioner,!som!ansetts!böra!behandlas!på!samma!sätt!som!konkurser.!Genom!KapF

stadskonventionen!har!en!leasegivare!rätt!att,!efter!60!dagar!från!beslut!om!rekonstruktion,!hämta!

hem!sin!säkerhet.!Detta!kan!försvåra!för!en!företagsrekonstruktion!då!viktig!egendom!i!bolaget!kan!

försvinna!samtidigt!som!rekonstruktionen!pågår.!I!yttrande!från!Svenska!FlygBranschen!menar!dessa!

dock!att!flygbolag!på!grund!av!sin!natur!ofta!lämpar!sig!dålig!för!företagsrekonstruktioner!varför!detta!

inte!torde!bli!ett!problem.243!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
240!SOU!2014:79,!s.221f.!
241!SOU!2014:79,!s.!223.!
242!SOU!2014:79,!s.!227f.,!se!även!Se!dom!från!Retten!i!Sønderborg,!Danmark,!av!den!4!december!2013!i!mål!nr!
BS!SKSkF!1292/2012:!Nordic!Aviation!Capital!A/S!m.!fl!./.!Cimber!Sterling!A/S!u/konkurs!och!Cimber!AirFLeasing!
A/S!u/konkurs.�!
243!SOU!2014:79,!s.!230.!
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Sammanfattningsvis!skulle!Kapstadskonventionen!kunna!göra!det! lättare!att! finansiera! flygplan!och!

dess!delar!genom!att!konventionen!med!tillhörande!protokoll!utgör!ett!autonomt!regelverk!och!det!

skulle! inte!spela!någon!roll! för!flygbolagen! i!vilket! land!de!registrerar!sina!flygplan!på!grund!av! just!

säkerheterna.!För!frågan!om!saleFandFleaseback!är!Kapstadskonventionen!också!att!föredra!då!man!

kan!använda!saleFandFleaseback!även!av!motorerna!då!de!som!på!samma!sätt!som!ovan!beskrivits!inte!

tidigare!varit!separerbara!i!Sverige!vid!en!konkurs!hos!ägaren!av!flygplanskroppen.!

6.)Avslutande)kommentar)

Detta!avsnitt!tar!i!korthet!upp!slutsatsen!av!de!frågeställningar!som!ställts!upp!i!tur!och!ordning!och!

om!det!skulle!vara!till!gagn!för!Sverige!att!förslaget!i!SOU!2015:18!går!igenom!och!att!ett!tillträde!till!

Kapstadskonventionen!sker.!

Om!båda!de!ovan!genomgångna!förslagen!om!ett!införande!av!en!lag!om!avtalsprincipen!vid!köp!av!

lösöre! och! en! lag! om!pantregister! samt! ett! tillträde! till! Kapstadskonventionen! genomförs! kommer!

detta!med!största!sannolikhet!vara!till!gagn!för!det!svenska!näringslivet.!Det!skulle!göra!regelverket!

för!tagande!av!säkerheter!enklare!och!mer!modernt.!Att!tillträda!Kapstadskonventionen!skulle!också!

göra!svenska!flygbolag!mer!konkurrenskraftiga!då!de!troligen!skulle!kunna!finansiera!investeringar!i!

flygplan!och!motorer!billigare,!detta!främst!på!grund!av!att!marknaden!av!finansiärer!blir!större.!!

I!och!med!att!Sverige!är!ett!förhållandevis!litet!land!och!många!andra!länder!både!tillträtt!KapstadsF

konventionen!och!har!avtalsprincipen!vid!köp!av!lösöre!skulle!ett!genomförande!av!de!bägge!förslagen!

troligen!gynna!Sveriges!handel!med!utlandet.!!

6.1.)Hur)ser)rättsläget)för)saleKandKleaseback)ut)idag.)Dvs)vad)är)gällande)rätt)och)vilka)

problem)finns)idag)med)saleKandKleaseback)

Rättsläget!för!saleFandFleaseback!idag!är!tämligen!oreglerat,!det!råder!dock!klarhet!att!det!krävs!regiF

strering! i!enlighet!med!LkL! för!att!egendomen!ska!kunna!stanna!kvar!hos! säljaren!med!sakrättsligt!

skydd!för!köparen!mot!säljarens!borgenärer.!De!problem!som!främst!uppkommer!sakrättsligt!vid!saleF

andFleaseback!är!gränsdragningen!i!leasingdelen!mot!kreditköp!där!separationsrätten!går!förlorad!och!

avräkning!blir!aktuell!för!köparen/leasegivaren!om!leasingavtalet!tolkas!om!till!ett!avtal!om!kreditköp.!

Även!förlorad!separationsrätt!på!grund!av!inkorporering!av!den!leasade!egendomen!i!annan!egendom,!

fast!eller!lös,!ställer!till!problem!och!gör!att!det!sakrättsliga!skyddet!går!förlorat.!I!svensk!rätt!görs!ingen!

skillnad!mellan!omsättningsöverlåtelser!och!säkerhetsöverlåtelser.!
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6.2.)Hur)kommer)det)nya)förslaget)om)att)avskaffa)traditionsprincipen)vid)överlåtelser)

av)lösöre)och)införandet)av)en)pantregisterlag)att)påverka)saleKandKleaseback)

Vad!gäller!avtalsprincipen!och!pantregisterlagen!kan!konstateras!att!utmaningen!vad!gäller!saleFandF

leaseback!kommer!bli!att!avgöra!om!de!är!säkerhetsöverlåtelser!som!kräver!registrering!enligt!den!nya!

pantregisterlagen!eller!om!de!ska!ses!som!reella!omsättningsöverlåtelser.!På!det!stora!hela!torde!en!

övergång!till!avtalsprincipen!vad!gäller!rena!omsättningsköp!göra!att!regleringen!blir!mer!harmoniseF

rad!med!omvärlden!vilket!torde!leda!till!en!konkurrensfördel!för!svenska!företag.!

Idag!har! tyngdpunkten!vad!gäller!sakrättsligt!moment! för!saleFandFleaseback! legat!på!om!tillräcklig!

tradition!skett!eller!om!registrering!enligt!LkL!har!tillämpats.!Om!det!nya!förslaget!träder!ikraft!kommer!

det!istället!bli!andra!frågor!som!kan!bli!föremål!för!tvister.!Den!främsta!frågan!kommer!troligen!bli!att!

avgöra!om!en!saleFandFleaseback!är!att!se!som!en!säkerhetsöverlåtelse!eller!om!det!är!att!se!som!en!

omsättningsöverlåtelse!med! påföljande! leasing.! Denna! fråga! har! inte! närmare! diskuterats! i! utredF

ningen!och!kommer!troligen!att!leda!till!vissa!tvister.!Det!torde!vara!av!intresse!för!aktörerna!på!markF

naden!att!försöka!klä!en!säkerhetsöverlåtelse!i!form!av!saleFandFleaseback!som!en!omsättningsöverF

låtelse!med!påföljande!leasing!för!att!slippa!registrering.!Samtidigt!torde!det!vara!säkrare!att!registrera!

för!att!undvika!tvister!och!här!är!det!en!fördel!att!det!införs!en!mer!modern!lag!och!pantregistrering.!

Även!om!detta!lagförslag!i!stora!delar!liknar!LkL!är!den!ändå!mer!tydlig!och!den!är!döpt!efter!ändamålet!

vilket!torde!kunna!leda!till!att!den!också!kommer!att!utnyttjas!mer!än!vad!LkL!görs!idag.!!

6.3.)Hur)kommer)ett)anslutande)till)Kapstadskonventionen)att)påverka)saleKandKleaseK

back)av)flygplan)och)flygplansdelar)

Sverige!är!ett!litet!land!och!en!anslutning!till!Kapstadskonventionen!skulle!troligen!gynna!aktörerna!på!

den!svenska!marknaden!och!göra!dem!mer!konkurrenskraftiga! i!och!med!att!detta!kan! leda!till!att!

transaktionskostnaderna!minskar!då!det!blir!lättare!att!få!finansiärer!från!andra!länder!då!dessa!har!

lättare!att!sätta!sig!in!i!hur!regelverket!fungerar.!Även!förfarandet!vid!fall!av!insolvens!skulle!troligen!

förenklas!då!flygplan!är!egendom!som!ofta!förflyttar!sig!över!landsgränser!och!det!skulle!bli!lättare!att!

hantera!detta!när!samma!regelverk!gäller!oavsett!var!flygplanet!befinner!sig!vid!insolvensutbrottet,!

förutsatt!att!detta!också!är!ett!konventionsanslutet!land.!

Vad!gäller!flygplan!skulle!Kapstadskonventionen!gör!att!saleFandFleaseback!bli!tillförlitligare!för!säkerF

heter!i!flygplan!och!då!främst!vad!gäller!motorer,!då!dessa!skulle!kunna!utnyttjas!separat.!FlygplansF

motorer!är!mycket!värdefull!egendom!och!redan!idag!används!saleFandFleaseback!på!dessa!dock!utan!

att! det! finns! ett! bra! system! för! att! ta! säkerheter! i! dessa.! Transaktionskostnaderna! skulle! troligen!

minska!drastiskt!om!konventionen!tillträds!då!det!skulle!bli!mer!tillförlitligt!att!ta!säkerhet!i!motorerna!
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om!dessa!går!att!registrera!separat,!särskilt!då!motorerna!ofta!flyttas!mellan!olika!flygplan!vid!reparatF

ion.!

! !
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