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Sammanfattning 

Vid konkurs och utmätning är grundregeln att alla borgenärer ska ha lika rätt, 1 § FRL. En 

godtycklig särbehandling av vissa borgenärer skulle leda till en allmän osäkerhet, som inte kan 

anses vara till den ekonomiska omsättningens fördel. Ändå förekommer undantag i form av 

borgenärsprioritering.1 Med anledning av att undantag såsom separationsrätt till penningmedel 

anses gynna omsättningsintresset, samt ses som försvarbart gentemot övriga borgenärer.2 

Utgångspunkten är att en ägare alltid ska få separationsrätt till sin egendom som innehas av 

annan, såvida specialitetsprincipens individualiseringskrav uppfylls.3 Beträffande 

separationsrätt till sammanblandade redovisningsskyldiga medel som innehas av annan, kan 

separationsrätt även beviljas med stöd av tillräcklig individualisering, RVL. Separationsrätt 

föreligger därmed i dessa fall, såvida medlen har avskilts från gäldenärens förmögenhet utan 

dröjsmål, alternativt finns tillgängliga för omedelbart avskiljande utan dröjsmål.  

Utöver detta kan separationsrätt till sammanblandade penningmedel även beviljas i fall utanför 

RVL med stöd av allmänna sakrättsliga principer, till följd av att särskilt skyddsvärda skäl 

föreligger.4 Vad dessa särskilda skäl kan vara är däremot fortfarande oklart. Tidigare har det 

antagits att separationsrätt föreligger för ägaren, trots dröjsmål med avskiljandet, såvida 

sammanblandningen endast har skett med en avgränsad del av gäldenärens egendom.5 På 

sistone har HD däremot uttalat sig om att äldre praxis endast utgör undantag i enskilda fall från 

specialitetsprincipen. Har en ägare däremot frånhänts medlen mot sin vilja, genom brottslig 

handling eller misstagsbetalning ska separationsrätt i regel föreligga. Med bakgrund av att det 

i sådana fall anses föreligga särskilda skäl.6   

Rättslägets oklarhet samt de förändringar som sker i praxis leder till att aktörerna på den 

ekonomiska marknaden inte på ett tillfredställande sätt, kan bedöma vilken sakrättslig risk det 

innebär att anförtro annan med sina pengar.7 För att skapa klarhet i rättsläget och öka 

förutsägbarheten bör därför lagstiftaren förtydliga när separationsrätt till sammanblandade 

penningmedel som innehas av annan föreligger.  

                                                           
1 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 17. 
2 Lindskog, Betalning, s. 653 och 44 f. 
3 Rodhe, Handbok i sakrätt, s. 169. 
4 Lindskog, Festskrift till Wennberg, s. 239 f. 
5 NJA 1994 s. 506, NJA 1995 s. 367 II. 
6 NJA 2009 s. 500. 
7 Lindskog, Betalning, s. 653 och 44 f. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I uppsatsen kommer det att behandlas vad en ägare har för separationsmöjligheter till 

sammanblandade penningmedel som innehas av annan. Framställningen som görs kommer att 

undersöka de möjligheter som finns till separationsrätt både om medlen har sammanblandats 

eller inte. I arbetet läggs det störst vikt vid när penningmedel har sammanblandats efter det att 

medlen överlämnats till gäldenären, eftersom det är dessa situationer som leder till sakrättslig 

problematik, angående vem som har rätt till den aktuella egendomen. 

Huvudregeln enligt specialitetsprincipen är att möjligheten till separationsrätt och därmed 

äganderätten går förlorad när egendom har sammanblandats, till följd av att egendomen inte 

längre kan identifieras.8 Däremot finns flera undantagsregler som gör separationsrätt till 

penningmedel som innehas av annan möjligt, trots att sammanblandning har skett med annan 

egendom som innehas av gäldenären. Undantagen är delvis reglerade i lag såsom RVL, men de 

kan även följa av allmänna sakrättsliga principer.9 Exakt hur dessa undantag ska tillämpas är 

inte fastställt av lagstiftaren, utan domstolarna får själva ta ställning till det i varje enskilt fall. 

Vilket har gjort rättsläget på området om separationsrätt till penningmedel oklart, eftersom 

domstolarna inte har kunnat framställa någon enhetlig praxis.10 

Därmed kan man säga att rättspraxis till stor del styr när separationsrätt till penningmedel ska 

föreligga i de fall frågan inte regleras i lagstiftningen. Vilket inte kan anses förekomma särskilt 

frekvent, därför att de något oklara rekvisiten i RVL oftast behöver tolkas med hjälp av praxis. 

RVL är dessutom inte tänkt att tillämpas e-contrario.11 De separationsrättsfall som går utanför 

lagen får istället avgöras av andra rättskällor än lagstiftning. 

 

 

 

                                                           
8 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 98. 
9 Lindskog, Festskrift till Wennberg, s. 239 f. 
10 NJA 2009 s. 500. 
11 SOU 1943:24 s. 12. 
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Ovan är en ABC modell som visar att det är gäldenären B som innehar penningmedel som 

tillhör A. Ägaren A hävdar separationsrätt för dessa med stöd av sin äganderätt. Medan B:s 

övriga borgenärer C vill att A:s medel ska ingå utmätnings- alternativt konkursunderlaget. För 

att de ska få så bra täckning som möjligt för sina fordringar på B. Bildexemplet är tillämpligt 

genomgående i hela uppsatsen på alla ABC exempel, angående separationsrätt till egendom 

som innehas av annan. 

I samband med att frågan om separationsrätt väcks uppstår en konflikt mellan A som är ägare 

till egendomen och gäldenären B:s övriga borgenärer C. Det blir en fråga om 

borgenärsprioritering till förmån för A till följd av separationsrätten. Rätten måste ta ställning 

till om det kan ses som försvarbart att A ska prioriteras före C angående rätten till A:s 

penningmedel som B innehar. Domstolarna måste även ta hänsyn till vad det har för betydelse 

för borgenärprioriteringen att medlen har sammanblandats. Utöver detta måste de även ta i 

beaktning om det är anförtrodda eller icke anförtrodda medel som innehas av gäldenären. 

På grund av den bristande vägledningen i lagstiftningen och än så länge icke enhetliga praxisen, 

blir det svårt att få en tydlig uppfattning av gällande rätt.12 Att frågan om separationsrätt ska 

avgöras i varje enskilt fall, utan heltäckande generell praxis.13 Får anses göra förutsägbarheten 

för rättstillämpningen begränsad och det aktuella rättsläget får därför anses som oklart. 

 

                                                           
12 NJA 1994 s. 506, NJA 1995 s. 367 II, NJA 2009 s. 500. 
13 NJA 2009 s. 500. 

Gäldenären B innehar 

penningmedlen 

Ägaren A vill få 

separationsrätt 
B:s övriga 

borgenärer C 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att lyfta fram den problematik som idag finns angående separationsrätt 

till sammanblandade penningmedel som innehas av annan. Separationsfrågan kommer att 

beröras både när innehavaren anförtrotts medlen och när denne innehar penningmedlen utan 

samtycke. Så att de olika situationerna senare kan jämföras med varandra. För att undersöka 

när separationsrätt ska beviljas till följd av att det föreligger skyddsvärda intressen och vad 

dessa intressen kan anses vara. Fokus i uppsatsen ligger på separationsrätt till penningmedel, 

men även övrig fungibel egendom kommer att behandlas, eftersom reglerna för separationsrätt 

till denna typ av egendom är samma som för penningmedel. 

Utgångspunkten för uppsatsen är: När föreligger separationsrätt till sammanblandade 

penningmedel som innehas av annan? 

För att utreda detta på ett tillfredställande sätt kommer även följande frågor besvaras i 

uppsatsen. 

 När föreligger separationsrätt till identifierbar egendom? 

 Har det någon betydelse om penningmedlen anförtrotts gäldenären eller inte? 

 Kan borgenärsprioriteringen som följer av separationsrätten anses försvarbar när 

penningmedlen har sammanblandats? 

 Vad för utveckling av gällande rätt kan tänkas bli aktuell i framtiden? 

 

1.3 Metod, källmaterial och forskningsläge 

I uppsatsen har jag genomgående förhållit mig kritisk till rättskällorna. Jag har använt mig av 

rättsdogmatisk metod, för att utreda den problematik som föreligger kring separationsrätt till 

sammanblandade penningmedel som innehas av annan. Vilket innebär att jag främst använt mig 

av rättskällelära och juridisk metod för att ge en deskriptiv bild av gällande rätt för 

rättsområdet.14 

                                                           
14 https://www.vr.se/download/18.7c2fa24d14916aca3485145c/1413470091864/Rättsvetenskap_Asp.pdf. 
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Rättskällorna har även använts till mina egna teorier och slutsatser. Det är gällande rätt som 

utgör grunden för arbetet. Till följd av oklarheterna som finns i lagstiftningen på området, 

baseras däremot analysen och problematiseringen till stor del på vidareutvecklingen av gällande 

rätt som skett i doktrin och praxis. Där vägledning finns till hur den omständighetsbaserade 

RVL ska tolkas. Slutligen ges ett normativt perspektiv på gällande rätt, där jag beskriver hur 

rätten borde vara och hur det ska uppnås. Information har främst sökts i juridiska databaser, 

såsom Zeteo och Infotorg, samt i juridiska fakultetens bibliotekskatalog. Jag har använt mig av 

en rättsvetenskaplig metod i arbetet, eftersom den syftar på att kunna utreda rättsläget och dess 

hållbarhet.  

Vad som utgör gällande rätt för när separationsrätt till sammanblandade penningmedel som 

innehas av annan, råder det oenighet om i doktrin. Det råder i synnerhet oenighet angående 

olika rättsfalls prejudikatvärde. Detta leder till att det finns flera olika tolkningar av vad som är 

gällande rätt.15 Till följd de olika tolkningsmöjligheterna som finns, har jag försökt använda 

mig av förespråkare i doktrin för olika tolkningar av den gällande rätten. Så att jag därefter har 

kunnat ställa dem emot varandra. 

 

1.4 Avgränsning 

Arbetet har främst i syfte att analysera separationsrätt till sammanblandade penningmedel som 

innehas av annan. Därför har det inte gjorts någon allmän genomgång av sakrättens grunder. 

Det görs däremot kortare genomgångar av både äganderättsbegreppet och vad penningmedel 

egentligen är för något. Äganderätten är viktig att belysa, eftersom det utgör en grunden för 

separationsrätt. En fullständig utredning av begreppet görs dock inte på grund av att det är 

väldigt omfattande. Jag utgår istället ifrån att läsaren har en någorlunda rättvisande uppfattning 

av dess innebörd. Vad som kan utgöra penningmedel tas upp för att uppmärksamma läsaren på 

den skillnad som finns mellan fysiska pengar såsom sedlar och mynt jämfört med 

banktillgodohavanden. I arbetet utgås det dessutom från att parterna är likbördiga och en 

konsumentskyddsundersökning lämnas därför därhän. I och med rättsområdet komplexitet 

baseras endast utredningen på svensk rätt för att få ett tillfredställande resultat. 

     

                                                           
15 Se bl.a. NJA 1994 s. 506, NJA 1995 s. 367, NJA 2009 s. 500. 
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1.5 Disposition 

I arbetets inledande avsnitt två ges läsaren en inblick i ägandebegreppets innebörd och vilket 

skydd som följer med äganderätten. För att läsaren ska få en förståelse för grunderna som 

separationsrätten baseras på. I tredje avsnittet gås separationsrätt till identifierbar egendom i 

allmänhet igenom. En genomgång görs av specialitetsprincipens förutsättningar och 

regleringar, som är grundregeln för när separationsrätt ska beviljas till identifierbar egendom. I 

samband med detta tas det upp vad för betydelse sammanblandning har för möjligheten till 

separationsrätt. 

I det fjärde avsnittet blir frågan separationsrätts mer inriktat på sammanblandade penningmedel 

och annan fungibel egendom, som anförtrotts annan. En genomgång görs av vad pengar 

egentligen är för något. Det förs en genomgående utredning av RVL, vilka möjligheter till 

separationsrätt som följer av lagen och hur den bör tolkas. Rekvisiten analyseras och 

slutsatserna dras löpande, företrädesvis på slutet av varje delavsnitt. I samma kapitel utreds om 

det kan anses föreligga en generell princip om samäganderätt, vid avgränsad sammanblandning 

med gäldenärens förmögenhet. Dessutom undersöks det om det har någon betydelse för 

separationsrätten ifall ägaren godkänt sammanblandningen eller inte.  

Efter detta tas frågan om separationsrätt till icke anförtrodda penningmedel upp i det femte 

avsnittet. Här framgår den skillnad som föreligger angående separationsrätt till anförtrodda och 

icke anförtrodda medel. I det avslutande sjätte avsnittet kommer mina avslutande reflektioner 

om det aktuella rättsläget för rättsområdet. Här sammanställer jag hur rättsläget ser ut idag för 

separationsrätt till sammanblandade penningmedel. En genomgång görs även angående om den 

borgenärsprioriteringen som följer av separationsrätt kan ses som försvarbar. Avslutningsvis 

ges en inblick i hur rätten kan tänkas utvecklas i framtiden. 
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2 Äganderätten och dess borgenärskydd 

2.1 Inledning 

I följande kapital kommer först äganderättsbegreppet gås igenom och sedan vad ägaren har för 

sakrättsligt skydd till sin egendom. För att läsaren ska få en förståelse för vad det egentligen 

innebär att vara ägare till egendom och vad för skydd som följer med äganderätten gentemot 

andra anspråk på den aktuella egendomen. 

 

2.2 Äganderätt 

Vad begreppet äganderätt innebär kan vid en första tanke tyckas självklart. Den som är ägare 

till viss egendom har rätt att nyttja, låna ut eller sälja egendomen efter eget tycke inom lagens 

ramar. Detta är emellertid inte självklart och begreppet äganderätt får ses som svår definierat, 

eftersom det är beroende av så många olika faktorer. Dessa faktorer kan t.ex. vara om det är 

fråga om lös eller fast egendom. Kom den som gör anspråk på egendomen över denna på ett 

lagligt sätt. Finns det någon annan med ett starkare anspråk till egendomen.16 I NJA 2008 s. 668 

beskrevs t.ex. ägaren som den person som bär risken för egendomen, istället för att benämna 

personen som ägare eftersom det förstnämnda är enklare att definiera. 

 

2.3 Sakrättsligt skyddad äganderätt 

Vid konkurs och utmätning presumeras det att lösöre såsom fysiska sedlar och mynt, som finns 

i en gäldenärs besittning tillhör denne, 4 kap 18 § 1 st UB. Detta motiveras av att den som är i 

besittning till lös egendom oftast är ägare till egendomen. Det blir däremot allt vanligare att 

någon annan än ägaren är i besittning till lös egendom.17 

För att det ska vara möjligt för en ägare att få separationsrätt till sin egendom som är aktuell för 

utmätning eller konkurs hos annan behöver ägaren ha en sakrättsligt skyddad äganderätt till 

egendomen.18 Detta för att bryta den presumtion som finns i 4 kap 18 § 1 st UB. 

                                                           
16 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 25-26. 
17 Gregow, Utsökningsrätt, s. 150-151. 
18 NJA 2008 s. 444. 
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Enligt traditionsprincipen förknippas i regel äganderätten med den som har besittning till 

egendomen, eftersom det sakrättsliga skyddet uppnås genom tradition enligt 

traditionsprincipen.19 Begreppet besittning i UB är dock inte kopplat till att ägaren personligen 

på ett fysiskt sätt måste kunna förfoga över egendomen. Det är även möjligt att inneha en 

medelbar besittning till lös egendom, genom att tredje man innehar den lösa egendomen för 

ägarens räkning.20 Vilket innebär att en huvudman som låter en syssloman inneha fysiska 

penningmedel för dennes räkning, inte automatiskt blir av med dessa om utmätning alternativt 

konkurs sker hos sysslomannen. 

Banktillgodohavanden omfattas däremot inte av presumtionsreglerna i, 4 kap 18-19 §§ UB. 

Denna typ av penningmedel kan endast utgöra utmätnings- eller konkursunderlag om det 

framgår att medlen tillhör gäldenären, 4 kap 17 § UB.21  

 

3 Separationsrätt till identifierbar egendom 

i allmänhet 

3.1 Inledning 

I följande kapitel kommer det att göras en genomgång av hur separationsrätt till lös egendom i 

allmänhet kan uppnås. Specialitetsprincipen som utgör huvudregeln för separationsrätt till lös 

egendom kommer att behandlas, för att ge läsaren en bakgrundsbild till hur separationsrätt 

uppnås till identifierbar egendom. Innan nästkommande kapitel som behandlar separationsrätt 

till sammanblandade penningmedel som innehas av annan, som utgör ett undantagsfall från 

specialitetsprincipen.  

 

3.2 Separationsrätt till identifierbar egendom 

Definitionen av vem som är ägare till viss egendom är inte den enda problematiken inom 

sakrätten. I samband med att en ägare anförtror annan sin egendom uppstår en sakrättslig risk 

för ägaren. Till följd av att motpartens övriga borgenärer även kan tänkas hävda anspråk på 

                                                           
19 Mellqvist och Persson, Fordran & Skuld, s. 191. 
20 NJA 1984 s. 132. 
21 NJA 1984 s. 656, NJA 1984 s. 73. 
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egendomen. Därför finns ett borgenärsskydd som är starkt förknippat med äganderätten. Med 

borgenärskydd menas ett skydd mot gäldenärens övriga borgenärers anspråk på den aktuella 

egendomen.22  

Frågan om borgenärsskydd blir aktuell när A anförtror B 10 000 kr i sedlar och mynt, som har 

fått i uppdrag av A att köpa en begagnad båt. Några dagar efter att B kommit i besittning av A:s 

penningmedel drabbas B av konkurs alternativt utmätning. B:s övriga borgenärer C hävdar att 

även de ska få ta del av pengarna som A har anförtrott B, eftersom B även är skyldig C pengar. 

Medlen finns i B:s besittning och därmed presumeras det att medlen tillhör B, 4 kap 17-18 §§ 

UB, 3 kap 3 § KonkL. I den sistnämnda paragrafen saknas rekvisitet presumtion vilket beror på 

att det inte föreligger samma skyndsamhetskrav vid konkurs som vid utmätning. Där det i senast 

nämnda fall finns ett behov av att en utmätningsman snabbt kan ta beslut ute på fältet, medan 

samma krav på skyndsamhet inte föreligger i konkursfall.23 Presumtionen för att lös egendom 

tillhör den som är i besittning kan däremot även ses tillämplig initialt på konkursfall.24  

För att A ska få tillbaka pengarna får denne hävda att exekutionen mot B endast ska omfatta 

den förmögenhet som tillhör B, 3 kap 3 § KonkL, inte den förmögenhet som tillhör A och som 

B endast är i besittning av.25 Utgångspunkten är att en ägare såsom A alltid ska få separationsrätt 

till lös egendom tillhörande denne hos tredje man, så länge egendomen har behållit sin identitet 

och går att identifiera.26  

I och med presumtionen i, 4 kap 17-18 § UB åligger bevisbördan på A för att egendomen tillhör 

denne och därmed ska separeras från konkurs eller utmätning hos B. Kan inte A bevisa att 

separationsrätt ska föreligga får A istället en oprioriterad fordran, 18 § FRL. A:s oprioriterade 

fordran på B kommer i bästa fall delvis bli täckt. Med bakgrund av att B uppenbarligen var 

insolvent, eftersom denne drabbades av konkurs alternativt utmätning. Det kan därmed inte 

finnas tillräckligt med pengar till alla borgenärsfordringar.27 A får därför dela med övriga 

oprioriterade borgenärer på det som blir över efter att de särskilda förmånsrätterna har täckts, 1 

och 18 §§ FRL.  

                                                           
22 Rodhe, Handbok i sakrätt, s. 172. 
23 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 115. 
24 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 93, NJA 2008 s. 444. 
25 Rodhe, Handbok i sakrätt, s. 169. 
26 Lindskog, Betalning, s. 653. 
27 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 124. 
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Handlar det däremot om penningmedel på ett bankkonto omfattas inte medlen av 

presumtionsreglerna i, 4 kap 18-19 §§ UB. Istället hade C alternativt den som har hand om 

utmätningen eller konkursen hos B fått bära bevisbördan för att medlen ska ingå i utmätnings- 

eller konkursunderlaget, 4 kap 17 § UB.28 

 

3.2.1 Specialitetsprincipen 

Den allmänna rådande synen i svensk rätt på vårt fall mellan A, B och C är att A har 

separationsrätt till egendomen, eftersom A aldrig har överfört äganderätten till B.29 Att svensk 

rätts mål är att A ska ha separationsrätt är dock inte tillräckligt. Det gäller att de krav som finns 

i svensk rätt uppfylls för att A ska anses ha en sakrättsligt skyddad äganderätt till de pengar A 

har anförtrott B.30 

Specialitetsprincipen syftar till att ge en ägare separationsrätt till sin egendom som innehas av 

tredje man. För att detta ska vara möjligt krävs utöver ett starkt äganderättsanspråk att 

separationskravet även riktas mot specifik, identifierbar egendom, med bevarad identitet.31 

 

3.2.1.1 Äganderättsanspråk 

För att A ska få separationsrätt till sin egendom som innehas av B, får denne göra gällande sin 

äganderätt. Kan A styrka sin äganderätt kommer denne få separationsrätt till den aktuella 

egendomen från B:s utmätning, alternativt konkurs, såvida egendomens identitet är bevarad och 

går att identifiera.32  

Som nämndes under avsnittet om äganderätt kan ett äganderättsanspråk i en del fall vara 

problematiskt att styrka. När det kommer till frågan om äganderätt i separationsfall är frågan 

inte sakrättslig, utan snarare avtalsrättslig eller obligationsrättslig. Vilket innebär att det är 

                                                           
28 NJA 1984 s. 656, NJA 1984 s. 73. 
29 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 146. 
30 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 144. 
31 Lindskog betalning, s. 653-654. 
32 Rhode, Handbok i sakrätt, s. 196. 
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tillräckligt för A att stödja sin påstådda äganderätt på avtalsrelationen som föreligger mellan A 

och B, för att A ska anses vara ägare till egendomen.33 

Föreligger det däremot inget avtal mellan A och B, behöver A endast styrka att det inte 

föreligger något avtal, alternativt att det är ogiltigt.34 Dessutom måste A bevisa att denne var 

ägare till egendomen innan B kom i besittning till egendomen.35 Handlar det emellertid om 

banktillgodohavanden är det däremot upp till C eller B att styrka att medlen ska ingå i 

underlaget som är aktuellt för utmätning eller konkurs.36 

 

3.2.1.2 Specifik identifierbar egendom 

För att specialitetsprincipen ska uppfyllas måste även egendomen vara specifik och 

identifierbar.37 Det som menas med att egendomen ska vara specifik och identifierbar är att det 

inte får vara någon risk för att den aktuella egendomen kan förväxlas med annan liknande 

egendom. Handlar det t.ex. om en plånbok tillhörande A som B tar hand och denna finns 

bevarad och kan identifieras, har A kvar sin separationsrätt till plånboken med dess innehåll.38 

Finns det däremot flera likadana plånböcker innehållande pengar hos B föreligger det en risk 

för sammanblandning. Har sammanblandning skett föreligger inget sakrättsligt skydd för A och 

denne saknar därmed separationsrätt från utmätning alternativt konkurs hos B. 

Fungibel egendom såsom penningmedel kan liksom annan lös egendom innehas av annan än 

ägaren med ett bevarat borgenärskydd med stöd av specialitetsprincipen. För att detta ska vara 

möjligt måste dock egendomen kontinuerligt varit avskild från gäldenärens egendom av samma 

slag, med bakgrund av lättheten som fungibel egendom kan sammanblandas.39  Följden av detta 

blir att ett generiskt riktat anspråk som A har på B för en viss mängd pengar som denne har 

anförtrotts, inte kan anses uppfylla kravet på att egendomen ska vara specifik och 

identifierbar.40  

                                                           
33 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 93-94. 
34 NJA 1985 s. 178. 
35 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 94. 
36 NJA 1984 s. 656, NJA 1984 s. 73. 
37 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 98. 
38 Lindskog, Betalning, s. 669. 
39 Walin, Separationsrätt, s. 85. 
40 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 152. 
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Är det istället fråga om separationsrätt till medel på ett bankkonto. Finns det en möjlighet för 

A att få separationsrätt till sina penningmedel med stöd av specialitetsprincipen, såvida det inte 

finns andra medel på B:s bankkonto. I sådana fall uppfylls inte kravet på specifik identifierbar 

egendom som finns i behåll hos B, till följd av att medlen har sammanblandats på kontot.41 

Kravet på identifierbarhet gäller oavsett om B medvetet eller omedvetet med A:s godkännande 

har sammanblandat medlen.42 

 

3.2.1.3 Bibehållen identitet  

Egendomens identitet ska dessutom vara bibehållen för att separationsrätt ska vara möjligt 

enligt specialitetsprincipen. Det innebär för det första att gäldenären ska ha rådighet över 

egendomen när separationsrätten görs gällande. Det är t.ex. inte möjligt för A att begära 

separation till pengar på B:s bankkonto om B har använt upp dem. Dessutom får inte 

egendomens identitet ha ändrats genom sammanfogning eller bearbetning, för att 

separationsrätt ska anses föreligga.43  

En förlust av egendoms identitet kan förekomma när den aktuella egendomen har ett mindre 

värde och har infogats i annan mer värdefull egendom. Vilket har lett till att den ursprungliga 

egendomens rättsliga identitet anses förlorad, även om man kan identifiera egendomen.44 

Sådant var fallet i NJA 1985 s. 365 där egendomens identitet ansågs ändrad ifall den lösa 

egendomen sammanfogats med fast egendom av fastighetsägaren. HD ansåg att egendomens 

identitet ändras omedelbart i samband med sammanfogandet, 2 kap 5 § JB, ifall egendomen 

räknas som fastighet- eller byggnadstillbehör, 2 kap 1 och 2 §§ JB. Detta oavsett om det finns 

förbehåll förknippade med egendomen. Därmed gäller det även för möjligheten till 

separationsrätt. 

I NJA 1960 s. 9 har HD kommit till samma slutsats gällande lös egendom som sammanfogas 

med annan lös egendom. I rättsfallet hade ett antal däck köpts med ägarförbehåll och sedan 

sammanfogats med en lastbil. HD anförde att däcken förlorat sin identitet i och med 

sammanfogandet och därför inte gick att separera, trots att de gick att identifiera. Däcken hade 

                                                           
41 Lindskog, Betalning, s. 669-670. 
42 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 98. 
43 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 99. 
44 Lindskog, Betalning, s. 654. 
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i och med monteringen blivit tillbehör till lastbilen och separationsrätt till däcken var därför 

inte möjligt. 

 

4 Separationsrätt till sammanblandade 

penningmedel som anförtrotts annan 

4.1 Inledning 

I detta kapitel kommer det att gås igenom vad för möjligheter det finns till separationsrätt för 

sammanblandade penningmedel som anförtrotts annan. Först kommer det att belysas vad 

penningmedel och surrogation egentligen innebär. För att ge läsaren en bättre förståelse för 

grunderna innan reglerna för separationsrätt till sammanblandade penningmedel behandlas. Det 

blir en mer utförlig utredning av möjligheten till separationsrätt till sammanblandade 

penningmedel med stöd av tillräcklig individualisering enligt RVL. Rekvisiten i lagtexten är 

inte särskilt specifika och därför görs en genomgång av hur varje rekvisit ska tolkas. Därefter 

följer en genomgång av de möjligheter som finns till separationsrätt även utanför RVL. 

Slutligen görs en genomgång angående vad det har för betydelse för möjligheten till 

separationsrätt om ägaren godkänt sammanblandningen eller inte. 

 

4.2 Vad är penningmedel? 

Det är näst intill oväsentligt vad som anses som pengar i fysiskt hänseende. Det väsentliga är 

vad som är pengar rättsligt sett och vilka egenskaper de har. Penningmedel kan betraktas som 

en generisk bestämd egendom som kan besittas liksom annat lösöre.45 Både fysiska kontanter 

och medel på ett bankkonto är dessutom fungibel egendom. Detta leder till att när ägaren har 

rådighet över penningmedlen, är bristen på särdrag inget hinder för äganderättsskyddet. När 

pengarna däremot innehas av någon annan är äganderättsskyddet inte längre en självklarhet. 

Det är därför viktigt att betalningarnas ursprung och mål kan identifieras i dessa fall.46  

Möjligheten att spåra pengarna tillbaka till ägaren har framförallt betydelse när det handlar om 

sedlar och mynt till följd av de presumtionsregler angående äganderätten som finns i, 4 kap 18 

                                                           
45 Lindskog, Betalning, s. 65. 
46 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 120. 
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§ UB och 3 kap 3 § KonkL. Det kan emellertid även vara av betydelse för ägaren att kunna 

bevisa att banktillgodohavanden faktiskt tillhör denne, eftersom medlen riskerar att utmätas 

ifall det verkar som att pengarna tillhör gäldenären, 4 kap 17 § UB. 

Fysiska penningmedel i främmande persons besittning kan vara förknippade med ett 

borgenärsskydd för ägaren mot gäldenärens övriga borgenärer. Genom att äganderätten till 

medlen blivit bevarad under besittningstiden, t.ex. då medlen oupphörligen varit avskilda från 

besittarens egna medel.47 Svårigheter kan dock förekomma för ägaren att bevisa sin äganderätt, 

av den orsaken att penningmedel kan vara svåra att identifiera.  

Till skillnad från fysiska penningmedel existerar inte banktillgodohavanden på ett rättsligt sett 

såsom just penningmedel. Istället anses det föreligga ett fordringsförhållande mellan medlens 

ägare och banken.48 Till följd av detta föreligger även en viss problematik angående möjligheten 

till att spåra elektroniska överföringar mellan olika bankkonton. Resultatet av en överföring är 

att betalaren blir av med pengarna och mottagaren tar emot pengarna. Någon egentlig 

överföring sker dock inte. Vad exakt som sker vid överföring av penningmedel på bankkonto 

är ett komplext ämne och en utförlig utredning av detta lämnas därhän på grund av 

utrymmesbrist. Därför nöjer jag mig med en förenklad bild av ämnet. Det som händer är att 

bankerna utför registreringsåtgärder där de olika kontona debiteras och krediteras. Vilket i sin 

tur leder till att man byter fordringsägare gentemot banken.49   

Med ovanstående i beaktning kan elektroniska överföringar inte anses uppfylla de sakrättsliga 

krav som specialitetsprincipen ställer på identifikation. Därmed skyddas inte äganderätten till 

pengarna av specialitetsprincipen när överföring har gjorts till annans bankkonto, eftersom 

sammanblandning har skett med andra medel. Dessa situationer täcks istället in av möjligheten 

till surrogation. Separationsrätt kan t.ex. beviljas med stöd av RVL som ger ägaren ett 

sakrättsligt skydd till pengar som innehas av annan med redovisningsskyldighet för dessa.50  

 

                                                           
47 NJA II 1944 s. 410. 
48 Lindskog, Betalning, s. 66. 
49 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 120-121. 
50 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 120-121. 



16 
 

4.3 Separationsrätt med stöd av tillräcklig individualisering 

Det kan finnas flera anledningar till att någon annan än ägaren innehar dennes penningmedel. 

T.ex. kan det bero på att det finns ett uppdragsförhållande mellan parterna och medlen därför 

har anförtrotts sysslomannen. En annan möjlighet är att gäldenären fått medlen i sin hand utan 

att ägaren har anförtrott medlen i gäldenärens vård. Rådigheten kan ha tillkommit antingen 

genom ett misstag från ägarens sida, eller till följd av en brottslig gärning av gäldenären.51  

Sammanblandas penningmedel med andra medel som gäldenären förfogar över, är inte 

identifikation av de aktuella medlen längre möjligt. Detta gäller oavsett hur gäldenären har 

kommit över de aktuella penningmedlen. Därmed uppfylls inte specialitetsprincipens krav på 

individualisering av penningmedlen.52 Vilket innebär att det inte finns någon möjlighet att 

bevilja ägaren separationsrätt till medlen med stöd av specialitetsprincipen. Separationsrätt till 

sammanblandade penningmedel kan däremot uppnås genom surrogation om de kan anses vara 

tillräckligt individualiserade med stöd av antingen, RVL eller allmänna sakrättsliga principer.53  

 

4.4 Surrogation 

Med surrogation avses en övergång av separationsrätten från den ursprungliga egendomen till 

annan egendom hos gäldenären. Anspråket kan därefter vändas mot ersättningsegendomen 

istället för den ursprungliga, trots att sammanfogande, sammanblandning eller bearbetning har 

skett.54 För att surrogation ska vara möjligt krävs att det finns ett samband mellan den 

ursprungliga egendomen och surrogatet, samt att surrogatet ska vara individualiserat. 

Utgångspunkten för surrogation kan vara att egendomen har gått förlorad på grund av 

rättshandling, slitage eller olycka. Vid olycka kan det t.ex. vara försäkringsersättning som utgör 

surrogatet.55 

 

                                                           
51 Walin, Separationsrätt, s. 100. 
52 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 164. 
53 Lindskog, Festskrift till Wennberg, s. 239 f. 
54 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 99-100. 
55 Walin, Separationsrätt, s. 162. 
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4.5 Separationsrätt genom tillräcklig individualisering enligt RVL 

4.5.1 Inledning 

Nedan följer lagtexten i RVL för att läsaren med lätthet ska få ta del av lagens uppbyggnad och 

de olika rekvisiten. Därefter blir det en grundlig genomgång av RVL och dess rekvisit. Det 

kommer löpande gås igenom hur rekvisiten ska tolkas med vägledning av praxis. Av den 

orsaken att författarna till RVL har valt att inte införa några exakta riktlinjer angående hur 

rekvisiten ska tolkas i RVL. 

 

Vad den som mottagit medel för annan, med skyldighet att redovisa för dem, för sådant 

ändamål har innestående på räkning i bank eller annorledes håller avskilt skall vara 

förbehållet huvudmannen, såvitt beloppet avskilts utan dröjsmål. Samma lag vare i fråga om 

belopp som avskilts senare, om den redovisningsskyldige ej var på obestånd, när beloppet 

avskildes.  

 

Vad den redovisningsskyldige har omedelbart tillgängligt för att avskiljas vare ock 

förbehållet huvudmannen, såvitt dröjsmål med avskiljandet ej föreligger.  
 

Är bankräkning eller kassa avsedd för flera huvudmäns medel, njute de inbördes lika rätt, 

envar i förhållande till sin redovisningsfordran.  
 

 

Genom införandet av RVL har ägarens sakrättsliga skydd till penningmedel som innehas av 

annan med redovisningsskyldighet utvidgats, till att även omfatta vissa fall av sammanblandade 

medel. Separationsrätt för ägaren kan beviljas med stöd av tillräcklig individualisering enligt 

RVL. Detta kan uppnås om det är fråga om redovisningsskyldiga medel som är avskilda utan 

dröjsmål, 1 st RVL. Tillräcklig individualisering anses även föreligga om de 

redovisningsskyldiga medlen finns tillgängliga för omedelbart avskiljande och dröjsmål inte 

föreligger med avskiljandet, 2 st RVL. Har penningmedlen avskilts från gäldenärens 

förmögenhet i tid, men sammanblandning fortfarande föreligger mellan olika huvudmäns medel 

anses även tillräcklig individualisering föreligga, 3 st RVL.  

I ovanstående situationer anses ägaren ha ett giltigt borgenärskydd mot gäldenärens övriga 

borgenärer trots sammanblandning, detta med stöd av att medlen är tillräckligt 

individualiserade. Det är därmed inget hinder för separationsrätt enligt RVL att 

specialitetsprincipen individualiseringskrav inte uppfylls.56 Dessa undantag från 

specialitetsprincipen är till för att reglera de fall där lagstiftaren har funnit det önskvärt att de 

                                                           
56 NJA II 1944 s. 410. 
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sammanblandade medlen ska tillfalla ägaren. Vilket motiveras med att huvudmannens rätt är i 

behov av att stärkas, samtidigt som lagstiftaren vill förhindra att en uppdragstagare blir dömd 

för förskingring på grund av att denne drabbats av insolvens.57 

Till följd av att sammanblandade medel inte finns i behåll medger RVL surrogation till annan 

likartad egendom hos gäldenären. Vilket gör lagregeln tillämplig bl.a. när någon innehar 

redovisningsskyldiga medel för annan som har sammanblandats. Lagen blir även tillämplig i 

de fall annan egendom har omvandlats till penningmedel. Ett sådant fall kan t.ex. föreligga till 

följd av att en kommissionär har sålt kommissionsgods och ännu inte utgett ersättningen till 

huvudmannen.58 Lagen är dessutom tillämplig på annan fungibel egendom än penningmedel, 

som spannmål och olja.59 Fungibel egendom saknar liksom pengar individuell karaktär. Vilket 

gör det nödvändigt att även denna typ av egendom avskiljs utan dröjsmål från innehavarens 

övriga förmögenhet, för att en separationsrätt till egendomen ska kunna säkerställas.60 Därför 

kan en analog tillämpning av RVL ses fullt försvarbar för denna typ av egendom. 

 

4.5.2 Mottagit medel för annans räkning  

För att RVL ska bli tillämplig krävs att någon mottagit av penningmedel eller annan fungibel 

egendom för annans räkning. Endast svenska penningmedel kan innehas genom att de har 

värdebestämts. Utländsk valuta och andra varor måste art och mängdbestämmas för att ses som 

fungibel egendom, eftersom gäldenären inte ska bara risken av eventuella förändringar i 

värdet.61  Det huvudsakliga kravet som ställs på den som innehar annans egendom är att det ska 

ske mer i huvudmannens intresse än i eget intresse.62 Kreditgivning ligger därmed i regel 

utanför RVL:s tillämpningsområde. Var den exakta gränsdragningen ska göras fastslås inte i 

förarbetena, utan man hänvisar till BrB:s gränsdragning när det gäller förskingring.63 

Den som mottar medel för annan är ofta en syssloman som gör det för att det finns ett 

uppdragsförhållande eller annat avtal mellan parterna som t.ex. ett anställningsförhållande.64 

Även om det nyssnämnda är normalfallen där RVL är tillämplig, är lagen inte begränsad till 

                                                           
57 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 169. 
58 Lindskog, Betalning, s. 683. 
59 SOU 1943:24 s. 21. 
60 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 157. 
61 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 162. 
62 NJA II 1942 s. 451. 
63 Prop. 1944:81 s. 31 f. 
64 Walin, Separationsrätt, s. 97. 
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enbart dessa fall. Lagen är även tillämpbar när gäldenären har kommit över medlen genom en 

misstagsbetalning eller brottslig handling.65 

Det finns flertalet författningar som stadgar att den som mottar medel för annan ska hålla dem 

avskilda, såsom KommL, KonkL, ÄB m.fl. Det finns däremot inga allmänna bestämmelser som 

reglerar sättet som redovisningsskyldiga medel som innehavs för annans räkning ska hållas. I 

praxis har man däremot funnit att ansvar för förskingring gentemot innehavaren kan förekomma 

beroende på uppdragets natur även om stöd av författning saknas. Detta oavsett om ett krav på 

att penningmedlen ska hållas avskilda nämns i det aktuella avtalet eller inte. Rättspraxis har 

dock varierat en del i denna fråga och ger därför inte något tydlig vägledning.66 

I NJA 1905 s. 70 har HD bl.a. funnit kassören och platsexpeditören i en förening ansvariga för 

förskingring. Till följd av bristande avskiljande av medel de haft i uppdrag att omhänderha av 

föreningen, trots att särskild föreskrift om avskiljande saknades i anställningsavtalet. 

Redovisningsskyldigheten ansågs istället följa av uppdragets natur. Vilket gjorde det möjligt 

för HD att döma kassören och platsexpeditören för förskingring, trots att det inte fanns någon 

avtalad skyldighet att hålla medlen avskilda.67 I andra fall har HD begärt att särskilda 

föreskrifter angående en skyldighet att hålla medlen avskilda ska finnas i det aktuella avtalet 

för att någon ska kunna bli dömd.68 

 

4.5.3 Redovisningsskyldighet 

För att separationsrätt till penningmedel ska vara möjligt enligt RVL måste egendomen 

dessutom mottagits av annan med redovisningsskyldighet för pengarna. Både fysiska kontanter 

och medel på bankkonto kan vara föremål för ett redovisningsförhållande.69 Ett 

redovisningsförhållande föreligger i regel när någon innehar ett värde såsom penningmedel som 

tillhör någon annan. Av detta följer att gäldenären även har en skyldighet att vid någon tidpunkt 

överföra pengarna till ägaren. Redovisningsskyldighet kan följa både vid anförtrodd och icke 

anförtrodd egendom.70 Även den som kommit över pengar genom brottslig handling anses som 

                                                           
65 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 121-122. 
66 Walin, Separationsrätt, s. 86-87. 
67 Walin, Separationsrätt, s. 99. 
68 Walin, Separationsrätt, s. 87. 
69 Lindskog, Betalning, s. 682-683. 
70 Walin, Separationsrätt, s. 100. 
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redovisningsskyldig för medlen.71. Redovisningsskyldighet föreligger däremot inte om parterna 

har avtalat om något annat.72 

Med redovisningsskyldighet menas att den som innehar annans egendom har en kvalificerad 

prestationsskyldighet sammanhörande med ett främmande värde som denne omhänderhar.73 

Gäldenärens skyldighet innebär att denne kontinuerligt ska handa den anförtrodda egendomen 

som ett främmande värde och värna om ägarens intresse i egendomen, genom att aldrig sätta 

dennes rätt till egendomen i fara.74 För att redovisningsskyldighet ska anses föreligga krävs det 

därmed att gäldenären är förbjuden att sammanblanda medlen med sin egen förmögenhet, 

utöver vad RVL tillåter. Detta förbud kan alternativt följa av uppdragets natur. Med bakgrund 

av att en sammanblandning som går utanför RVL riskerar huvudmannens separationsrätt till 

medlen.75 Det är däremot tillåtet att gäldenären avskiljer andra penningmedel än det 

ursprungliga för huvudmannens räkning. Detta är möjligt eftersom surrogation medges av RVL 

så länge avskiljandet sker utan dröjsmål.76  

Har gäldenären tillåtelse att utsätta ägarens anspråk för fara är det frågan om försträckning där 

kreditgivaren bär risken, istället för innehavande med redovisningsskyldighet.77 Bryter en 

syssloman eller någon som innehar annans egendom mot detta. Kan de bli dömda för olovligt 

förfogande, 10 kap 4 § BrB, alternativt förskingring, 10 kap 1 § BrB om pengarna innehas med 

redovisningsskyldighet. Att bli dömd för olovligt förfogande är inget som en innehavare till 

annans egendom behöver oroa sig för, eftersom det krävs uppsåt. Det finns däremot en risk att 

bli dömd för förskingring om innehavaren har agerat oaktsamt, ifall detta har lett till att ägarens 

sakrättsliga skydd har gått förlorat.78 För att förskingring ska anses ha inträffat måste 

redovisningsskyldighet för sysslomannen kunna fastställas. Kravet för att fastställa 

redovisningsskyldighet ställs högre i 10 kap 1 § BrB än vad de görs i RVL. I BrB måste det till 

skillnad från RVL, föreligga en förtroendeställning mellan parterna för att 

redovisningsskyldighet ska anses föreligga.79  

                                                           
71 Millqvist i Festskrift till Wennberg, 2009, s. 262 ff. 
72 Lindskog, Betalning, s. 684. 
73 Lindskog, Betalning, s. 685. 
74 Walin, Separationsrätt, s. 97. 
75 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 157. 
76 Prop. 1944:81 s. 31, SOU 1943:24 s. 20 f. 
77 SOU 1940:20 s.172. 
78 NJA 1905 s 70. 
79 Walin, Separationsrätt, s. 98-99. 
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Skillnaden mellan de olika lagarna kan verka underlig för den som saknar förståelse för 

rekvisitet redovisningsskyldighet innebörd i RVL och BrB. Olikheterna i tolkningsfrågan kan 

troligtvis besvaras med att BrB är en strafflagstiftning, medan RVL i sin tur är en lagstiftning 

på sakrättens område. Gränsdragningen har gjorts på samma sätt som enligt reglerna om 

förskingring.80 Det hårdare kravet i BrB för att redovisningsskyldighet ska anses föreligga är 

troligtvis förknippat med att man inte vill bestraffa någon som inte har åtagit sig 

redovisningsskyldigheten frivilligt. 

 

4.5.4 Redovisningsavsikt 

För att separationsrätt ska kunna föreligga måste gäldenären utöver sin redovisningsskyldighet, 

även ha en avsikt att redovisa medlen för huvudmannens räkning.81 För att fastställa 

sysslomannens vilja att redovisa för medlen får man se till rättsförhållandets mellan parterna. 

Har gäldenären en vilja att redovisa för medlen, föreligger ett innehavande av 

redovisningsskyldiga medel för annans räkning. I sådana fall kan separationsrätt föreligga vid 

en eventuell konkurs alternativt utmätning hos gäldenären enligt RVL. Saknar den som innehar 

egendomen en redovisningsavsikt för medlen, föreligger endast en vanlig betalningsförpliktelse 

gentemot pengarnas ägare.82 En vanlig betalningsförpliktelse mellan parter föreligger det inte 

någon separationsrätt för med stöd av RVL.83 Bevisbördan för att redovisningsskyldighet 

föreligger åligger den part som hävdar det.84  

I NJA 2009 s. 500 hade redovisningsavsikten en avgörande betydelse för separationsrättsfrågan. 

HD gjorde följande uttalande angående kärandens yrkande om separationsrätt till medlen med 

stöd av RVL. ``Det måste antas att M.J.M. inte avsett att för S.D:s räkning avskilja det till 

kommanditbolagets konto överförda beloppet. Separationsrätt enligt lagen om 

redovisningsmedel föreligger därför inte´´. Således fick kärande ingen separationsrätt med RVL 

som grund. HD fann däremot att det fanns en möjlighet till separation med stöd av 

samäganderätt. Det återkommer jag till under avsnittet om samäganderätt. 

                                                           
80 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 157. 
81 Håstad, Sakrätt, s. 170. 
82 Walin, Separationsrätt, s. 99. 
83 Walin, Separationsrätt, s. 97. 
84 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 123. 
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4.5.5 Vad menas med avskiljande 

För att giltigt borgenärskydd ska föreligga enligt RVL måste penningmedlen ha avskilts utan 

dröjsmål och vara förbehållet huvudmannen.85 Alternativt kan medlen vara avskilda med 

dröjsmål, men innan sysslomannen drabbades av insolvens.86  

Att redovisningsmedlen ska avskiljas innebär att dessa måste avskiljas från uppdragstagarens 

egna tillgångar. Medlen ska dessutom kunna identifieras som medel avsatta för framtida 

redovisning till huvudmannen.87 Kravet på identifikation innebär att varje del av de avskilda 

penningmedlen ska kunna härledas till redovisning för en huvudman. Detta innebär att det är 

möjligt att ha ett gemensamt klientmedelskonto där sysslomannen håller alla sina klienters 

medel avskilda.88 Det är däremot inte möjligt att avskilja en klumpsumma med härledning till 

blivande framtida redovisningsskulder i allmänhet.89   

Angående banktillgodohavanden är det vanligast att avskiljandet sker genom att medlen förs in 

på ett annat konto hos uppdragstagaren. Insättning sker i gäldenärens namn eller med 

dispositionsrätt för denne och inte i huvudmannens namn utan dispositionsrätt. Till följd av att 

det i sistnämnda fallet kan ses som att pengarna har förts över till huvudmannen enligt 

traditionsprincipen.90  

En fråga som är relevant angående avskiljandet är om det är tillräckligt att själva avskiljandet 

sker för redovisningsändamål, eller om penningmedlen dessutom efter avskiljandet ska förvaras 

på ett visst sätt. I rättspraxis har det konstaterats att det inte föreligger några generella regler för 

hur medlen ska ha förvarats för att separationsrätt ska vara möjligt. Fysiska pengar kan 

exempelvis anses avskilda genom att de förvaras i ett kassaskåp där uppdragstagaren inte har 

några egna tillgångar. Ett kassaskåp alternativt bankfack får ses som säkra alternativ, men även 

förvaring i särskild kassa och förvaring hos tredje man har godkänts i förarbetena.91  

I praxis har man även godkänt en tillfällig förvaring i en bland annat plastpåse med blixtlås, 

plastkasett samt en igenklistrad papperspåse för dagskassan.92 Kravet på avskiljande är 

beroende av vad som kan begäras av sysslomannen. I NJA 1983 s. 109 var rätten tydliga med 

                                                           
85 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 126. 
86 NJA 2012 s. 391. 
87 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 124. 
88 NJA 2014 s. 935. 
89 Prop. 1944:81 s. 32. 
90 Håstad, Sakrätt, s. 170. 
91 SOU 1943:24 s. 37 f. 
92 NJA 1983 s. 109. 
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att poängtera att förvaring av medlen i en påse ansågs som godkänt avskiljande, eftersom de 

bara skedde under en kort tid och man inte kunde begära värdshusägaren att vidta ytterligare 

åtgärder.  

Det som blir avgörande för om separationsrätt föreligger är inte förvaringssättet av den avskilda 

egendomen. Det är fullt tillräckligt att medlen ses som tillräckligt avskilda. Istället är det om 

uppdragstagaren var solvent vid avskiljandet, alternativt att avskiljandet har skett utan dröjsmål 

som blir avgörande. Bevisbördan för detta åligger den som påstår att så var fallet.93 Vilket i 

vanliga fall bör vara den som yrkar separationsrätt, eftersom uppdragstagarens övriga 

borgenärer hellre ser att egendomen ska ingå i utmätningen alternativt konkursen hos 

uppdragstagaren.  

Trots att ett försenat avskiljande som skett när gäldenären var solvent inte påverkar 

huvudmannens separationsrätt till sammanblandade penningmedel. Befrias inte gäldenären från 

sin skyldighet att hålla medlen avskilda om sådan skyldighet följer av lag eller av annan orsak.94 

Uppfyller inte sysslomannen denna skyldighet riskerar denne att bli dömd för olovligt 

förfogande, 10 kap 4 § BrB alternativt förskingring, 10 kap 1 § BrB. 

 

4.5.6 Omedelbart tillgängligt för avskiljande 

Det finns det även en möjlighet till separationsrätt för ägaren till sammanblandade 

penningmedel som inte är avskilda från gäldenärens övriga förmögenhet. För att detta ska vara 

möjligt ska medlen finnas i gäldenärens omedelbara besittning samt att dröjsmål med 

avskiljandet inte föreligger, 2 st RVL. Enligt ordalydelsen i RVL föreligger här inte heller något 

krav på att sysslomannen ska ha för avsikt att avskilja penningmedlen för framtida 

redovisningsändamål.95 

Det som åsyftas med att medlen ska vara omedelbart avskiljningsbara är att det finns i 

uppdragstagarens direkta besittning och kan avskiljas snarast från dennes förmögenhet. I 

förarbetena till RVL och praxis har man ansett att medel som kan komplettera kassan såsom 

kontanter, checkar eller postgiromedel är att anse som tillgängliga för omedelbart avskiljande. 

                                                           
93 NJA II 1944 s. 414. 
94 Walin, Separationsrätt, s. 123. 
95 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 170. 
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Värdehandlingar som däremot måste realiseras innan de kan avskiljas kan däremot inte ses som 

omedelbart tillgängliga för avskiljande.96  

Finns penningmedel tillgängliga för omedelbart avskiljande och dröjsmål med avskiljandet inte 

föreligger.97 Saknar det helt relevans för separationsrättsfrågan om de redovisningsskyldiga 

penningmedlen har sammanblandats med uppdragstagarens förmögenhet. Det är inte heller 

något hinder för separationsrätten om medlen separeras först efter att konkurs alternativt 

utmätningsförfarande inleds, så länge dröjsmål med avskiljandet ännu inte har inträffat. 

Uppdragstagarens övriga borgenärer kan därför inte räkna med att allt som finns i gäldenärens 

besittning vid utmätningen eller konkursen kommer ingå i denna. 

 

4.5.7 Avskiljandeavsikt 

För att huvudmannen ska få separationsrätt i enlighet med RVL måste avskiljandet utöver nyss 

nämnda, även ha skett för redovisningsändamål.98 Vilket innebär att penningmedlen ska ha 

avskilts från sysslomannens egen förmögenhet, med syfte att upprätthålla huvudmannens 

sakrättsliga skydd till medlen. Avsikten att avskilja hänger samman med redovisningsavsikten 

som behandlades tidigare. Jag har valt att skilja dem åt, eftersom jag ser avskiljandeavsikten 

som kopplad till just avskiljandet. Medan jag tolkar redovisningsavsikten mer som en generellt 

åtagande från gäldenärens sida att denne hanterar penningmedel för annans räkning.99 

I doktrin har de förekommit en del diskussioner hur man ska se på avskiljandeavsikten. 

Författare såsom Millqvist, Håstad och Lindskog har skrivit att det ska föreligga en 

redovisningsavsikt för huvudmannens räkning bakom avskiljandet. Det är dessutom möjligt att 

avskilja ett annat belopp än det ursprungliga om borgenärsskyddet till detta gått förlorat genom 

surrogation, så länge det görs i redovisningsändamål.100 Möjligheten att återskapa en 

separationsrätt för huvudmannen var en nyhet som infördes med RVL.101  

Zackariasson förespråkar emellertid en något annorlunda lösning. Hon anser liksom 

ovanstående författare att gäldenären bör hålla egendomen avskild med redovisningsfordringen 

                                                           
96 SOU 1943:24 s. 40. 
97 Håstad, Sakrätt, s. 169. 
98 NJA II 1944 s 411 
99 Håstad, Sakrätt, s. 170. 
100 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 171, Millqvist, Sakrättens grunder, s. 124, Lindskog i 

festskrift till Wennberg, s. 245 f. 
101 NJA II 1944 s. 405 och 410. 
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i åtanke. Däremot är det tillräckligt att den avskilda egendomen hålls avskild med en 

avskiljandeavsikt fram tills det att annan egendom avskils i dess ställe. Den senast avskilda 

egendomen kan därmed anses tillgodose huvudmannens separationsrätt. Vilket i sin tur leder 

till att sysslomannen återigen fritt kan förfoga över den egendomen som först avskildes för 

huvudmannens räkning utan att sätta dennes sakrättsliga skydd i fara. Till följd av att 

borgenärens rätt till medlen har säkrats på annat sätt.102 

Personligen ställer jag mig tveksam till om det är möjligt för gäldenären att byta ut de avskilda 

penningmedlen mot andra medel. Jag håller med henne om att gäldenären borde kunna anses 

ha en avskiljandeavsikt även bakom det andra avskiljandet. Däremot ställer jag mig tveksam 

till att surrogation kan genomföras när det redan finns medel avskilda för huvudmannens 

räkning. Ett sådant avskiljande får anses strida mot grundtanken bakom surrogation. Vilket är 

att ett surrogat kan avskiljas till följd av att den ursprungliga egendomen har gått förlorad.103 

Även om en avskiljandeavsikt finns bakom det andra avskiljandet bör det därför inte anses 

möjligt då det strider mot grundtanken med surrogation. Dessutom ser jag ingen poäng med att 

utföra detta, eftersom gäldenären kan lika gärna använda de senast avskilda medlen till det som 

de först avskilda medlen ska användas till.  

I rättspraxis har det dessutom fastslagits att tjuvar saknar redovisningsavsikt för de medel som 

de har stulit.104 Tjuvar bör därför inte heller kunna anses avskilja penningmedlen med avsikt att 

bibehålla ägarens borgenärsskydd, eftersom det strider mot syftet med att stjäla. Bedömningen 

av den sakrättsliga identiteten görs däremot endast på objektiva grunder och en brist på 

avskiljandeavsikt från gäldenären hindrar därför inte separationsrätt till egendom som kan 

identifieras.105 

 

4.5.8 Var går gränsen för dröjsmål 

Utöver att uppdragstagaren måste avskilja penningmedlen alternativt ha dem tillgängliga för 

omedelbar avskiljande, får det inte heller föreligga dröjsmål med avskiljandet. Med dröjsmål 

menas att de redovisningsskyldiga medlen inte har avskilts från gäldenärens egen förmögenhet 

i tid, 1 st RVL. Författarna till RVL har inte fastställt när dröjsmål med avskiljandet ska anses 

                                                           
102 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet s. 618 f. 
103 Walin, Separationsrätt, s. 162. 
104 NJA 2009 s. 500. 
105 Lindskog, Festskrift till Wennberg, s. 239. 
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ha inträffat. Vilket HD i NJA 1999 s. 812 har uttalat sig om inte heller går att fastställa i någon 

generell regel. Istället ska en bedömning göras i varje enskilt fall baserad på de konkreta 

omständigheterna i just det fallet.106  

Tidpunkten för när dröjsmål börjar löpa är den tidpunkt då uppdragstagaren mottog 

penningmedlen från huvudmannen.107 När det handlar om fysiska medel börjar löptiden när 

sysslomannen får medlen i sin hand.108 Angående penningmedel på bankkonto börjar löptiden 

i samband med att sysslomannen får tillgång till medlen.109 

Att sammanblandning med sysslomannens egen förmögenhet tillåts under viss tid, beror på att 

huvudmannen inte ska förlora separationsrätten till sina pengar när de inte varaktigt har 

införlivats i sysslomannens förmögenhet.110 RVL tar däremot ingen hänsyn till om 

sysslomannens dröjsmål med avskiljandet har skett medvetet eller omedvetet. I doktrin har det 

diskuterats om huvudmannen ändå ska få separationsrätt till sin egendom när dröjsmål med 

avskiljandet skett oavsiktligt av sysslomannen. Därför att de oprioriterade borgenärerna kan 

anses göra en obehörig vinst på huvudmannens bekostnad. Ett beviljande till separationsrätt i 

dessa fall har dock funnits olämpligt.111 

I praxis har man funnit att ett dröjsmål med avskiljandet på två till tre dagar kan ses som godkänt 

för att dröjsmål ännu inte ska anses ha inträffat.112 Millqvist anser att dröjsmål ska anses inträffa 

efter tre till fyra dagar.113 Vilket kan tänkas tyda på att bedömningen av när dröjsmål inträffar 

har blivit något mildare på sistone.  

Tidpunkten för dröjsmål kan däremot både vara kortare och ibland även längre beroende på vad 

den som innehar medlen har för förutsättningar att avskilja penningmedlen. Det som kan ha 

betydelse är t.ex. om gäldenären bor på landet eller i en stad, ifall det handlar om näringsidkare 

eller privat person. Rätten får ta ställning till om dröjsmål inträffat med utgångspunkt i vad som 

verkar rimligt med hänsyn till de konkreta omständigheterna.114 

                                                           
106 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 170. 
107 NJA II 1944 s. 412 f., prop. 1944:81 s. 34. 
108 NJA 1987 s. 517. 
109 NJA 1987 s. 18, NJA 1999 s. 812. 
110 Walin, Separationsrätt, s. 117-121. 
111 Walin, Separationsrätt, s. 122. 
112 NJA 1985 s. 836, NJA 1999 s. 812, NJA 2012 s. 391. 
113 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 127. 
114 Walin, Separationsrätt, s. 118. 
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4.5.9 Vad händer om de avskilda penningmedlens kvantitet inte är densamma 

som den ursprungliga summan? 

4.5.9.1 Inledning 

I följande två avsnitt kommer det att undersökas vad det har för betydelse för ägarens möjlighet 

till separationsrätt, om de avskilda medlens kvantitet inte är densamma som den ursprungliga. 

Med bakgrund av att en överhängande risk föreligger för att en syssloman inte avskiljer den 

ursprungliga kvantiteten av medlen vid avskiljandet. Detta kan inträffa till följd av flera olika 

anledningar t.ex. att denne avskiljer för lite av misstag. Den avskilda kvantiteten kan även bli 

för stor om sysslomannen har ett gemensamt klientmedelskonto för alla sina huvudmän. Det 

kan tänkas att den avskilda kvantiteten ska motsvara redovisningskulden, för att det ska kunna 

anses som att penningmedlen är tillräckligt individualiserade.115 

 

4.5.9.2 För liten avskild kvantitet 

Det finns en möjlighet att de avskilda medlens kvantitet är lägre än den ursprungliga 

kvantiteten. Kan huvudmannen i sådana fall fortfarande beviljas separationsrätt till 

penningmedlen, trots att de avskilda medlen uppenbarligen inte stämmer överens med de medel 

som ursprungligen överfördes till gäldenären?  

Rättsfrågan togs upp i NJA 1989 s. 781 där sysslomannen sålde en bil för huvudmannens 

räkning. Sysslomannen mottog betalning av köparen dels i form av en postväxel till ett värde 

av 60 000 kr, men även genom en kontant betalning på 6000 kr. Efter det att sysslomannen 

mottagit köpeskillingen, men innan den avskildes togs betalningen i förvar av 

skattemyndigheten för betalningssäkring. HD ansåg att beslagtagandet av de kontanta medlen 

var rätt, eftersom de inte kunde anses avskilda. Att skattemyndigheten dessutom beslagtog 

postväxeln ansåg HD som felaktigt. Postväxeln förvarades visserligen tillsammans med 

sysslomannens övriga penningmedel. Den var däremot utställd till viss person och därmed 

enkelt identifierbar som samma postväxel som erlades vid försäljningen av bilen. HD beviljade 

därför huvudmannen separationsrätt till postväxeln som endast utgjorde 60 000 kr av de 

ursprungliga 66 000 kr som sysslomannen vart anförtrodd med genom surrogation i samband 

med bilförsäljningen. 

                                                           
115 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet s. 636. 
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Slutsatsen man kan dra av detta rättsfall är att det inte har någon betydelse att de avskilda 

penningmedlen inte uppgår till hela redovisningsskulden. Postväxeln anses tillräckligt speciell 

trots att den inte motsvarar hela köpeskillingen som huvudmannen har rätt till. I tredje stycket 

RVL står det att ett underskott i de avskilda penningmedlen ska fördelas i förhållande till de 

olika huvudmännens redovisningsfordran, och därmed kan separationsrätt föreligga trots ett 

underskott.116 Lagstiftaren fann inget skäl till att en annan bedömning skulle göras när det finns 

ett underskott i de avskilda medlen till följd av att det endast finns en huvudman.117 Detsamma 

bör även gälla de fall där en för liten kvantitet avskildes redan från början.118 Ett giltigt 

avskiljande ska därmed anses föreligga även om de avskilda penningmedlens kvantitet inte 

uppgår till redovisningsfordran.  

 

4.5.9.3 För stor avskild kvantitet 

Det inte nödvändigt att redovisningsskyldiga medel som innehas av annan är helt avskilda från 

all egendom som innehas av gäldenären, för att separationsrätt ska anses föreligga. I RVL:s 

tredje stycke ges en möjlighet till separationsrätt för flera huvudmän genom samäganderätt. Det 

är fullt tillräckligt att egendomen hålls avskild från den egendom som tillhör gäldenären för att 

en sådan samäganderätt ska anses föreligga. Att kvantiteten på de avskilda penningmedlen 

överstigs på grund av sammanblandning med andra huvudmäns medel är inget som hindrar 

separationsrätten. De olika huvudmännen kommer i sådana fall få separationsrätt till sin 

enskilda del av den sammanblandade egendomen genom sin samäganderätt.119  

Detta innebär att det t.ex. föreligger separationsrätt till sammanblandade klientmedel på en 

advokatbyråns klientmedelskonto, såvida inte byrån själv har pengar på kontot. Detta då det får 

anses uppenbart att advokatbyråns borgenärer inte har rätt till medlen på kontot. 

Sammanblandningen som har skett på klientmedelskontot har endast skett med pengar som det 

finns separationsrätt för. Advokatbyråns övriga borgenärer kan därför inte anses ha rätt till den 

förmån som det innebär att få del av de penningmedel som inte till någon del tillhör byrån, till 

följd av att de har sammanblandats hos advokatbyrån.120 

                                                           
116 SOU 1943:24 s. 32 f. 
117 Prop. 1944:81 s. 40. 
118 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 174 f. 
119 Prop. 1944:81 s. 38 f. 
120 Walin, Separationsrätt, s. 88. 
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4.6 Separationsrätt genom tillräcklig individualisering utanför RVL 

4.6.1 Inledning 

Huvudregeln när egendom som innehas av annan förlorar sin identitet är att huvudmannen 

förlorar sin separationsrätt enligt specialitetsprincipen.121 Nedan följer en undersökning 

angående om det finns en outtalad generell undantagsprincip från huvudregeln även utanför 

RVL, som beviljar separationsrätt för ägaren vid avgränsad sammanblandning med gäldenärens 

förmögenhet. En sådan möjlighet att bevilja separationsrätt kan följa av allmänna sakrättsliga 

regler, även när RVL inte är tillämplig.122 Emellertid behöver detta inte innebära att så alltid 

ska ske i enlighet med en generell princip. Det finns skiljaktiga meningar om denna rättsfråga 

både i doktrin och praxis.123 Vilket leder till att rättsläget kan ses som oklart. Till följd av de 

skiljaktiga meningarna får det anses behövligt med en grundligare utredning av frågan. Så att 

klarhet ges angående när separationsrätt ska anses föreligga till penningmedel som 

sammanblandats med avgränsad del av gäldenärens förmögenhet.  

 

4.6.2 Äldre praxis angående en generell princip om samäganderätt 

I äldre rättspraxis har det fastslagits att en samäganderätt kan uppstå även när huvudmannens 

egendom sammanblandas med avgränsad del av sysslomannens egendom.124 I NJA 1994 s. 506 

hade gäldenären en jordbruksrörelse där denne bl.a. sysslade med inköp och försäljning av 

spannmål, samt malning och förvaring i sina silos av andra jordbrukares spannmål. När 

gäldenären gick i konkurs hade huvudmannen fortfarande sin spannmål förvarat hos 

gäldenären. Frågan i rättsfallet var om huvudmannen hade separationsrätt till den mängd 

spannmål, som han hade lämnat hos gäldenären innan denne gick i konkurs. Trots att 

sammanblandning skett dels med andra huvudmäns spannmål, men även med gäldenärens eget 

spannmål.  

Av praktiska och ekonomiska skäl förvarades spannmålet tillsammans med andra bönders 

spannmål, samt viss del av gäldenärens eget spannmål. Separationsrätt föreligger genom 

samäganderätt för ägaren om sammanblandning endast har skett med andra huvudmäns 

separerbara egendom, 3 st RVL. HD ansåg dock att RVL:s tredje stycke inte uppfylldes, därför 

                                                           
121 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 169. 
122 Lindskog, Festskrift till Wennberg, s. 239 f. 
123 Se b.la. NJA 2009 s. 500, Rohde, Handbok i sakrätt, s. 197, Walin, Separationsrätt, s. 111-112. 
124 NJA 1994 s. 506, NJA 1995 s. 367 II. 
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att spannmålet utöver sammanblandningen med andra huvudmäns spannmål, även hade 

sammanblandats med gäldenärens eget spannmål.  

Emellertid konstaterade HD att separationsrätt för huvudmannen kan föreligga även om RVL 

inte uppfylls, eftersom lagen inte är tänkt att tillämpas e-contrario.125 I detta fall ansåg HD att 

huvudmannen och gäldenären hade en samäganderätt till egendomen, eftersom 

sammanblandning endast skett med avgränsad del av uppdragstagarens egendom. Spannmålet 

ansågs därför vara tillräckligt avskilt från sysslomannens övriga förmögenhet. De olika 

huvudmännen och sysslomannen kunde därför anses ha en samäganderätt till spannmålet enligt 

HD, med bakgrund av att det handlar om fungibel egendom.126 Huvudmannen kan därmed få 

separationsrätt till sin kvantitet av spannmålet, med stöd av sin samäganderätt.127 

Sysslomannens övriga borgenärer får däremot nöja sig med att ta del av sysslomannens andel 

av spannmålet.128 

En liknande bedömning av separationsrättsfrågan gjordes även i NJA 1995 s. 367 II. I rättsfallet 

ansåg HD att ett bankkonto inte förlorar sin särskilda karaktär av redovisningsmedelskonto, i 

samband med att ett belopp som tillhör gäldenären sätts in på det. En tillfällig placering av en 

avgränsad del av sysslomannens egen förmögenhet på kontot, innebär därmed inte att 

huvudmannens separationsrätt omedelbart upphör. Det som istället är avgörande för om 

banktillgodohavanden kan anses avskilda är hur gäldenären brukar kontot. Används kontot som 

ett privat bankkonto där gäldenären fortlöpande sätter in och tar ut pengar anses medlen inte 

som avskilda och separationsrätt kan därför inte föreligga.129 

 

4.6.3 Nyare praxis syn på en generell princip om samäganderätt 

I det mer närliggande rättsfallet NJA 2009 s. 500 har HD konstaterat att det inte finns någon 

generell princip om samäganderätt vid sammanblandning med avgränsad del av sysslomannens 

förmögenhet. Prejudikatvärdet i NJA 1994 s. 506 kan därmed enligt HD i NJA 2009 s. 500 inte 

anses ha gett upphov till en generell princip om samäganderätt. HD uttalade sig på följande sätt 

om NJA 1994 s. 506, ``Omständigheterna i målet var emellertid speciella. Rättsfallet ger därför 

                                                           
125 SOU 1943:24 s. 12, NJA II 1944 s. 411. 
126 Rohde, Handbok i sakrätt, s. 197. 
127 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 174. 
128 Rohde, Handbok i sakrätt, s. 197. 
129 Walin, Separationsrätt, s. 111-112. 
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inte stöd för en generell princip om samäganderätt vid sammanblandning med en avgränsad del 

av besittarens egendom´´.   

Även NJA 1995 s. 367 II har tidigare ansetts stödja möjligheten till separationsrätt trots 

sammanblandning med avgränsad del av sysslomannens egen förmögenhet som fastslogs i NJA 

1994 s. 506. I NJA 2009 s. 500 uttalade sig HD om att gränsdragningsfrågan i NJA 1995 s. 367 

II aldrig utreddes av HD. De löste separationsfrågan genom tillämpning av en bevisbörderegel. 

Därför kan inte heller NJA 1995 s. 367 II anses stödja en generell princip. 

 

4.6.4 Förespråkare i doktrin mot en generell princip om samäganderätt 

Enligt Lindskog ändras egendoms fysiska identitet när sammanblandning sker. En kortare 

sammanblandning följt av ett avskiljande leder däremot inte till att egendomens sakrättsliga 

identitet ändras.130  Tidigare har man ansett att så länge den sakrättsliga identiteten är intakt 

föreligger separationsrätt för ägaren. Därför har separationsrätt beviljats i fall där 

huvudmannens penningmedel sammanblandats med avgränsad del av sysslomannens egendom 

med stöd av samäganderätt.131  

En tillämpning av en generell princip om samäganderätt där egendomens sakrättsliga identitet 

blir avgörande för separationsrättsfrågan, anser Lindskog är felaktigt. Han förespråkar istället 

att huvudregeln ska vara att det är medlens fysiska identitet som ska bli avgörande för 

möjligheten till separationsrätt. Har denna ändrats ska ägaren anses stå utan en sakrättsligt 

skyddad äganderätt till penningmedlen och därmed kan inte separationsrätt beviljas när den 

fysiska identiteten har ändrats. Emellertid kan ändamålsbetingade undantag göras från 

huvudregeln för vissa typfall inom rimligt klara avgränsningar.132  

Ett sådant undantag kan exempelvis vara att B föder upp 99 st laxyngel för A:s räkning. B tillför 

även ett eget laxyngel till A:s yngel. Betyder det att A:s äganderätt upphör på grund 

sammanblandning har skett? Begränsad addering såsom denna får snarare anses utgöra ett 

sådant undantag där separationsrätt till den fungibla egendomen ska beviljas för huvudmannen 

av billighetsskäl.133  

                                                           
130 Lindskog, Festskrift till Wennberg, s. 241-242. 
131 Rodhe, Handbok i sakrätt, s. 233. 
132 Lindskog, Festskrift till Wennberg, s. 241-242. 
133 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 174-175. 
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Därmed är huvudregeln enligt Lindskog att antingen huvudmannen eller gäldenären ses som 

ensam ägare till egendomen, beroende på vem som har tillfört den största delen av den 

sammanblandade egendomen. Medan den andra parten får nöja sig med ett ersättningsanspråk 

på den som får äganderätten till hela kvantiteten.134 En samäganderätt kan dock tänkas uppstå 

vid begränsad sammanblandning om det föreligger billighetsskäl för att den sakrättsliga 

identiteten ska ses som bevarad.135   

Angående ytterligare undantag bör en uppdelning av inom- och utomobligatoriska fall göras. I 

de inomobligatoriska fallen kan ägaren skydda sin rätt genom avtalet och valet av syssloman. 

Dessutom finns det ett sakrättsligt skydd för ägaren i enlighet med RVL. Medan i de 

utomobligatoriska fallen föreligger inte denna möjlighet för ägaren. Till följd av att gäldenären 

kommit över medlen genom en brottslig handling, eller en misstagsbetalning. Saknar 

gäldenären en avsikt att lämna tillbaka egendomen är inte heller RVL tillämpbar. Med bakgrund 

av det utökade skyddsbehovet i de utomobligatoriska fallen bör undantaget från huvudregeln 

endast tillämpas i dessa fall. Medan i de inomobligatoriska fallen får ägaren nöja sig med det 

skydd som följer av RVL.136 En generell princip om samäganderätt till penningmedel vid 

avgränsad sammanblandning med gäldenärens förmögenhet, ska därför inte anses föreligga 

enligt Lindskog. 

 

4.6.5 Förespråkare i doktrin för en generell princip om samäganderätt 

I doktrin finns det flera förespråkar för att separationsrätt ska beviljas när sammanblandningen 

med gäldenärens förmögenhet endast har varit begränsad. Zetterström har beskrivit det som att 

rätten kan bortse från det stränga kravet i RVL på att det inte får föreligga dröjsmål med 

avskiljandet, men då får sammanblandning endast ha skett med avgränsad del av sysslomannens 

förmögenhet.137 Även Walin förespråkar att en samäganderätt bör förekomma mellan 

huvudman och syssloman om penningmedel har sammanblandats med en begränsad del av 

sysslomannens förmögenhet. Till följd av att värdet i fungibel egendom finns i kvantiteten och 

inte i dess identitet.138 Rodhe sällar sig även han till den skara som förespråkar att 

                                                           
134 Lindskog, Betalning, s. 670-673. 
135 Lindskog, Festskrift till Wennberg, s. 242. 
136 Lindskog i festskrift till Wennberg, s. 242-243. 
137 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 61 f. 
138 Walin, Separationsrätt, s. 88-90. 
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separationsrätt till penningmedel och annan fungibel egendom ska anses föreligga i dessa 

fall.139 

I likhet med ovanstående anser Håstad att det föreligger en generell princip om samäganderätt 

till penningmedel vid sammanblandning med avgränsad del av sysslomannens förmögenhet. 

Han menar att NJA 1995 s. 367 II:s prejudikatvärde ska anses stödja en generell princip om 

samäganderätt liksom NJA 1994 s. 506 bör göra. Vilket innebär att separationsrätt ska anses 

föreligga, oavsett hur många in och uttag sysslomannen har gjort ur den avskilda egendomen. 

Därmed kan inte bedömningen i NJA 1994 s. 506 ses som en engångshändelse utan snarare 

stödja en generell princip tillsammans med NJA 1995 s. 367 II.140  

 

4.6.6 Hur bemöter HD kritiken 

Det som enligt HD i NJA 2009 s. 500 skiljer de nyss nämnda rättsfallen från varandra, är att 

bankkontot i NJA 1995 s. 367 II måste vara avsett för och i princip bara användas för klienters 

penningmedel. Används kontot som ett privat konto där in och uttag sker löpande av 

sysslomannen kan penningmedlen inte ses som avskilda från sysslomannens förmögenhet.141 

Medan i NJA 1994 s. 506 tilläts att in och uttag gjordes av spannmål efter behov. 

Detta får tolkas som att HD är mer restriktiva i de senare rättsfallet med att godkänna 

sammanblandning med en avgränsad del av sysslomannens förmögenhet. Med bakgrund av att 

sammanblandning i fall såsom i NJA 1995 s. 367 II endast godkänns om det kan ses som 

obetydlig. Angående NJA 1994 s. 506 medger HD däremot att separationsrätt till 

sammanblandade penningmedel kan beviljas, även om det har skett en relativt omfattande 

systematisk sammanblandning. I rättsfallet hade sammanblandningen emellertid gjorts av 

praktiska skäl baserat på speciella omständigheter. I och med detta kan utgången i fallet därför 

inte anses stödja en generell princip enligt HD. 

Därmed ska specialitetsprincipen vara utgångspunkten till bedömningen i de fall dröjsmål 

föreligger med avskiljandet från sysslomannens förmögenhet. Detta oavsett om gäldenärens 

andel av den sammanblandade egendomen endast utgör en avgränsad del av dennes 

                                                           
139 Rhode, Handbok i sakrätt, s. 197. 
140 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 176-177. 
141 Walin, Separationsrätt, s. 111. 
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förmögenhet. Till följd av att RVL inte är tillämplig i dessa fall. I förarbetena till RVL framgår 

det dock att undantag från specialitetsprincipen emellertid kan göras även utanför RVL.142 

Detta innebär att det finns en möjlighet för separationsrätt till penningmedel som har 

sammanblandats, även om RVL inte uppfylls. Istället får allmänna sakrättsliga regler tillämpas 

för att bevilja en huvudman separationsrätt i vissa fall trots dröjsmål med avskiljandet.143 I 

samäganderättsfall innebär det att huvudmannen har rätt till den del av den samägda egendomen 

som motsvarar den kvantitet som utgör dennes insats, såvida denna kvantitet kontinuerligt har 

funnits i behåll. Har kvantiteten vid något tillfälle underskridit huvudmannens andel. Föreligger 

istället separationsrätt till den lägsta kvantiteten som den avskilda egendomen har uppgått till, 

i enlighet med lägsta saldo-principen.144   

Enligt HD i NJA 2009 s. 500 ska dessa undantag från specialitetsprincipen tillämpas när det 

finns särskilda skäl för det. Både i NJA 1994 s. 506 och NJA 1995 s. 367 II förekom det 

särskilda skäl för att bevilja separationsrätt till fungibel egendom som har sammanblandats med 

avgränsad del av sysslomannens förmögenhet. HD ansåg att när någon såsom i NJA 2009 s. 

500 frånhänts sin egendom genom stöld, eller misstagsbetalning, ska anses liksom äldre nyss 

nämnda rättsfall utgöra undantag från specialitetsprincipen. Detta till den sammanblandade 

egendomens ägares fördel, eftersom det föreligger särskilt starka skäl för att bevilja 

separationsrätt när någon frånhänts sin egendom mot sin vilja. 

 

4.6.7 Personliga åsikter angående en generell princip om samäganderätt 

Jag kan ha en viss förståelse för Håstads resonemang angående att NJA 1994 s. 506 och NJA 

1995 s. 367 II prejudikatvärde borde anses stödja en generell princip.145 Har sammanblandning 

skett har det inte så stor betydelse för specialitetsfrågan, om det har skett vid flera eller endast 

vid ett fåtal tillfällen. Saken är den som Håstad poängterar att det inte längre går att få 

separationsrätt till just den egendom som har avskilts för huvudmannens räkning.146 Trots detta 

har HD beviljat separationsrätt för ägaren till sammanblandade penningmedel i båda dessa fall. 

Att HD dessutom godkänner separationsrätt för ägaren i NJA 2009 s. 500 med motiveringen att 

                                                           
142 NJA II 1944 s. 411. 
143 Lindskog, Festskrift till Wennberg, s. 239 f. 
144 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 174. 
145 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 176-177. 
146 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 176. 
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någon som frånhänts sin egendom genom brottslig ska ses som särskilt skyddsvärd. Kan tyckas 

vara ytterligare ett argument för att separationsrätt ska beviljas i alla fall där sammanblandning 

skett med avgränsad del av gäldenärens förmögenhet. Med bakgrund av att penningmedlen i 

dessa fall kan ses som tillräckligt individualiserade, eftersom sammanblandningen endast kan 

ses som begränsad. 

HD väljer emellertid att se längre än specialitetsfrågan. Vilket troligtvis beror på att de vill 

värna om huvudmannen, samtidigt som de vill upprätthålla de krav på avskiljande som ställs i 

RVL. Tolkningen av lagen som HD gör får ses som försvarbar, eftersom lagtexten i, 3 st RVL 

endast tar upp sammanblandning mellan olika huvudmäns egendom. Visserligen får 

separationsrätt till redovisningsmedel beviljas även om RVL inte uppfylls, eftersom lagen inte 

är tänkt att tillämpas e-contrario.147 Att däremot införa en generell princip som beviljar 

separationsrätt genom samäganderätt undantagslöst när sammanblandning endast har skett med 

avgränsad del av sysslomannens förmögenhet. Får däremot anses frångå RVL i en allt för stor 

utsträckning. Istället uppmuntrar jag ett införande av en ny rättsregel i RVL som i ger 

separationsrätt för ägaren till penningmedel vid avgränsad sammanblandning med gäldenärens 

egendom, om särskilda skäl för det föreligger.  

En tillämpning av en rättsregel som inte finns med i lagtexten kan tyckas allt för likt de engelska 

common law systemet, där rättsutvecklingen till stor del styrs utav praxis.148  Vilket får anses 

leda till osäkerhet i regelefterlevnaden i Sverige, eftersom det skiljer sig från den svenska 

civilrättsliga rättstillämpningen som vi är vana vid.  Därför bör lagstiftaren föra in denna nya 

rättsregel i RVL, istället för att rättsläget ser ut såsom det gör idag där separationsrätten i dessa 

undantagsfall fall stöds utav allmänna sakrättsliga regler.149 

Den nya rättsregeln i RVL bör vara utformad efter hur praxis i frågan ser ut idag. Vad som 

utgör särskilda skäl behöver man inte beskriva i lagtexten. En sådan öppen formulering skulle 

även harmonisera med de övriga rekvisit i RVL. Istället får förklaring till vad som utgör 

särskilda skäl hittas i de övriga rättskällorna. Det är dock viktigt att denna undantagsregel förs 

in i lagstiftningen, så att gemene man uppmärksammas på att denna möjlighet till separationsrätt 

finns.  

                                                           
147 SOU 1943:24 s. 12. 
148 https://www.law.berkeley.edu/library/robbins/CommonLawCivilLawTraditions.html. 
149 Lindskog, Festskrift till Wennberg, s. 239 f. 
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Att de särskilda skälen ska överensstämma med för dagen gällande praxis innebär de ska anses 

föreligga särskilda skäl, om någon frånhänts sina penningmedel genom brottslig gärning, eller 

likartade fall där ägaren blir av med medlen mot sin vilja såsom misstagsbetalning.150 Det ska 

dessutom anses föreligga särskilda skäl om sammanblandningen kan ses som obetydlig eller att 

den skett av praktiska skäl och sammanblandningen kan ses som försvarbar.151 Detta med 

bakgrund av att det inte kan ses försvarbart att huvudmannen ska bli lidande och gäldenärens 

övriga borgenärer gynnande av handlingar som utförs av gäldenären.152  

Noteras bör att det inte finns något krav på att sammanblandningen ska vara försvarbar när det 

är frågan om icke anförtrodd egendom. Med bakgrund av att någon som frånhänts egendom 

mot sin vilja får ses som särskilt skyddsvärd. Vilket beror på att ägaren i dessa situationer inte 

frivilligt har överlämnat sina penningmedel till annan. Till skillnad från den som har valt att 

anförtro en huvudman med sina penningmedel. Den sistnämndes äganderättsanspråk bör därför 

inte heller gå att tillgodose i en lika stor utsträckning när sammanblandningen inte kan ses som 

försvarbar. Överlämnandet av medlen till gäldenären var en medveten risk huvudmannen tog. 

Huvudmannen får därför nöja sig ett skadeståndsanspråk på gäldenären om 

sammanblandningen inte kan ses som försvarbar.153 

Sköts inte redovisningsskyldiga medel på ett försvarbart sätt av sysslomannen, så är det denne 

som ska straffas till den grad det är möjligt och inte huvudmannen. En del sysslomän är belagda 

med straffansvar att handa redovisningsmedel på ett försvarbart sätt.154 Vid förekomst av 

antingen sammanblandad icke anförtrodd egendom eller försvarbar sammanblandning av 

anförtrodd egendom, med avgränsad del av sysslomannens förmögenhet. Får det därför anses 

bättre att bevilja separationsrätt till penningmedlen för ägaren och istället eventuellt bestraffa 

gäldenären. Har sammanblandning skett i för stor utsträckning går det däremot inte att motivera 

att medlen är avskilda från sysslomannens övriga egendom. De sistnämnda fallet ska därför inte 

regleras i RVL utan istället hänvisas till specialitetsprincipen. 

 

                                                           
150 NJA 2009 s. 500. 
151 NJA 1994 s. 506, NJA 1995 s. 367 II. 
152 Walin, Separationsrätt, s. 112. 
153 Lindskog, Betalning, s. 615. 
154 Walin, Separationsrätt, s. 112. 



37 
 

4.7 Separationsrätt till anförtrodda penningmedel som har 

sammanblandats utan samtycke 

4.7.1 Inledning 

Antag att den redovisningsskyldige använder huvudmannens penningmedel som är belagda 

med separationsrätt till personliga utgifter, utan dennes godkännande. Uppdragstagaren gör 

detta med vilja för att kunna spara sina egna pengar. I Sverige har inte någon med separationsrätt 

en allmän förmånsrätt ur gäldenärens övriga egendom.155 Huvudmannen blir därmed av med 

sitt sakrättsliga skydd till penningmedlen, trots att sysslomannens förmögenhet har ökat på 

huvudmannens bekostnad. Huvudmannen får istället nöja sig med en oprioriterad fordran för 

skadestånd.156 

 

4.7.2 Penningmedel som anförtrotts annan men sammanblandats utan samtycke                                                 

Är bedömningen i exemplet i inledningen till detta avsnitt en rimlig bedömning att göra 

undantagslöst, i varje fall där sysslomannen har hanterat huvudmannens medel på ett sätt som 

denne inte har samtyckt till? I exemplet är det troligtvis så att sysslomannens övriga borgenärer 

får ta del av ett lika stort belopp som huvudmannen förlorat separationsrätt till. Beviljas 

huvudmannen separationsrätt genom surrogation till andra medel från sysslomannens 

förmögenhet. Kommer övriga borgenärer inte få det sämre ställt än vad de hade de innan 

sysslomannen använde huvudmannens medel för personligt bruk. Frågan blir då om man bör 

bevilja separationsrätt i de fall där sysslomannen har handlat utanför sin befogenhet. 

Ett beviljande till separationsrätt i ett fall som ovan kan dock vara att gå för långt från RVL, 

trots att lagen inte måste tillämpas undantagslöst.157 Emellertid ska man ha i beaktning att det 

är det möjligt att bevilja separationsrätt till ett surrogat under samma förutsättningar som till 

den ursprungliga egendomen.158 Pengarna som gäldenären sparar bör därför kunna ses som ett 

surrogat för de pengar denne tar från huvudmannens penningmedel. Uppfyller detta surrogat 

kraven som finns i RVL för separationsrätt bör ägaren därför anses ha rätt att separera 

surrogatet.  

                                                           
155 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 165. 
156 Lindskog, Betalning, s. 615. 
157 SOU 1943:24 s. 12. 
158 Walin, Separationsrätt, s. 162. 
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Håstad har uttalat sig om att separationsrätt är möjligt oavsett om omvandlingen har skett i 

ägarens intresse eller inte. Det har därmed inte heller någon betydelse om omvandlingen har 

skett avsiktligt i obehörigt syfte eller inte av sysslomannen.159 Även Walin beskriver 

möjligheten att få separationsrätt till surrogat på ett liknande sätt. Han menar att separationsrätt 

ska kunna föreligga oavsett om surrogatet har anskaffats för att ställas till huvudmannens 

förfogande eller inte.160  

Med utgångspunkt i ovanstående uttalanden bör det därför till skillnad från den ursprungliga 

egendomen, inte krävas någon redovisnings- eller avskiljandeavsikt för att det ska kunna 

beviljas separationsrätt till surrogatet. Detta får ses som försvarbart, med bakgrund av att 

möjligheten att få separationsrätt till surrogat hindrar att ett ekonomiskt värde överflyttas från 

huvudmannen till sysslomannens övriga borgenärer. De sist nämnda skulle därmed göra en 

obehörig vinst på huvudmannens bekostnad. Vilket får ses som icke önskvärt.161  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns ett visst utökat skydd för huvudmannen 

när gäldenären har sammanblandat medlen utanför sin befogenhet. Till följd av att det inte 

behöver föreligga någon redovisnings- eller avskiljande avsikt bakom avskiljandet till ett 

eventuellt surrogat 

 

4.7.3 Är det utökade skyddet för ägaren när gäldenären sammanblandat 

penningmedlen utan samtycke effektivt? 

Skyddsvärdet av det utökade skyddet i dessa fall varierar beroende på vilket slags egendom 

surrogatet utgör. Handlar det om lös egendom som enkelt kan identifieras, kan det anses utgöra 

ett effektivt skydd för huvudmannen och dennes borgenärer. Specialitetsprincipen blir då 

avgörande för huvudmannens rätt till den lösa egendomen genom separationsrätt. För vanlig 

lös egendom föreligger därmed separationsrätt till surrogatet om huvudmannen har bättre rätt, 

egendomen utgörs av specifik identifierbar egendom, samt att den är bibehållen.162 Dessa 

kriterier uppfylls relativt ofta när det handlar om lös identifierbar egendom.  

                                                           
159 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 166. 
160 Walin, Separationsrätt, s. 162. 
161 Walin, Separationsrätt, s. 163. 
162 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 93. 
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Är det däremot fråga om fungibel egendom såsom penningmedel eller annan lös egendom som 

är svår att identifiera. Utgör möjligheten till separationsrätt till ett surrogat inte ett särskilt 

effektivt skydd. Eftersom både enligt specialitetsprincipen och RVL saknas separationsrätt till 

fungibel egendom som inte går att identifiera.163  

Har sysslomannen såsom i exemplet omvandlat huvudmannens penningmedel till annan 

egendom utan tillåtelse. Finns det en större risk för att separationsrätt till ett surrogat som utgörs 

av penningmedel inte är möjligt, än vad det gör för identifierbar lös egendom. Till följd av att 

när sysslomannen handlar i eget intresse, finns det inte lika talande skäl för att sysslomannen 

ska hålla surrogatet avskilt från sin övriga egendom. Som det hade funnits om sysslomannen 

handlade för att bevara huvudmannens borgenärskydd. 

Däremot bör separationsrätt till ett sammanblandat surrogat liksom för den ursprungliga 

egendomen kunna godkännas i vissa fall även utanför RVL. Tidigare har NJA 1994 s. 506 och 

NJA 1995 s. 367 II tagits upp som exempel på när det kan vara möjligt att bevilja separationsrätt 

till egendom som är sammanblandad med avgränsad del av sysslomannens förmögenhet. Detta 

är åtminstone möjligt för fungibel egendom enligt allmänna sakrättsliga regler.164 Att utöka 

denna möjlighet till att även omfatta en separationsmöjlighet till surrogat som utgörs av annan 

lös egendom, ställer jag mig emellertid tveksam till. HD har varit tydliga med att möjligheten 

till att bevilja separationsrätt till fungibel egendom som är sammanblandad med avgränsad del 

av sysslomannens förmögenhet, inte är en generell princip, utan endast ska tillämpas i vissa 

fall.165  

Med utgångspunkt i att egendomen troligtvis inte hålls avskild från sysslomannens förmögenhet 

när denne inte handlar i huvudmannens intresse. Får ägarens utökade skydd vid otillåten 

sammanblandning av anförtrodda penningmedel, ses som ett relativt effektivt skydd när 

surrogatet utgörs av lös egendom som går att identifiera. Medan det får anses utgöra ett betydligt 

svagare skydd ifall surrogatet utgörs av fungibel egendom såsom penningmedel. Till följd av 

att medlen troligen är sammanblandad med sysslomannens egen förmögenhet, när 

sysslomannen handlar i eget intresse. 

 

                                                           
163 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 96. 
164 Lindskog, Festskrift till Wennberg, s. 239 f. 
165 NJA 2009 s. 500. 
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5 Separationsrätt till icke anförtrodda 

sammanblandade penningmedel  

5.1 Inledning 

Det kan vara så att det inte föreligger något partsförhållande mellan den som innehar 

egendomen och dess ägare. Gäldenären kan ha kommit över egendomen genom t.ex. en 

misstagsbetalning av ägaren, eller genom en brottslig handling.166 Kan det då begäras att samma 

krav för separationsrätt ska uppfyllas när gäldenären inte är anförtrodd egendomen som när den 

är det? Har inte ägaren anförtrott gäldenären med egendomen kan det tyckas tala för en vidare 

möjlighet till separationsrätt för ägaren. Beträffande misstagsbetalningar är huvudregeln att 

betalningen ska återgå till ägaren, såvida det inte föreligger särskilda omständigheter som talar 

för en annan bedömning.167 För att en annan bedömning ska göras än återgång av betalningen 

får anses högt ställt, eftersom en misstagsbetalning ska i regel återgå även om mottagaren var i 

god tro.168 Har någon frånhänts penningmedel genom brottslig gärning borde rimligtvis inte 

kravet för att bevilja separationsrätt ställas högre. 

 

5.2 NJA 2009 s. 500 

HD har tagit ställning till vad de anser bör gälla när någon har frånhänts sina penningmedel 

genom brottslig handling i NJA 2009 s. 500. Personen S blev bestulen på 115 000 kr från sitt 

bankkonto av personen M. M tillgrepp medlen med uppsåt och förde över 95 000 kr i omgångar 

till egna bankkonton hos banker i Nybro och Åkersberga. Övriga 20 000 kr fördes över till en 

annan privatpersons bankkonto. Efter det har beloppet uppgående till 95 000 kr flyttats vidare 

till ett konto tillhörande Sthlm-Dahabsh kommanditbolag. Enligt banken kan åtminstone 56 830 

kr på Sthlm-Dahabsh konto spåras till S:s bankkonto. Dessa 56 830 kr har efter åklagarbeslut 

tagits i förvar och sedan utmätts för M:s skatteskulder eftersom medlen även kunde spåras till 

M:s konto.  

Utmätningen avsåg penningmedel innestående på ett bankkonto. I och med att det rörde sig om 

banktillgodohavanden, var inte presumtionsreglerna i, 4 kap. 18 och 19 §§ UB tillämpliga.169 

                                                           
166 Walin, Separationsrätt, s. 100. 
167 NJA 1988 s. 457. 
168 NJA 2008 s. 392. 
169 NJA 1984 s. 656. 
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Vilket innebär att medlen endast fick utmätas om det framgick att de tillhörde gäldenären enligt 

huvudregeln i, 4 kap. 17 §. Frågan i HD var om utmätningsbeslutet kunde upphävas, på grund 

av att skatteverket inte kunde bevisa att M hade bättre rätt till medlen än S. 

Vid kontotransaktioner som denna bedöms separationsrätten efter samma principer som om de 

hade varit fråga om fysisk hantering av sedlar.170 Därför undersökte HD först om 

specialitetsprincipens identitetskrav uppfylldes för de medel som överförts från S:s bankkonto, 

eller om identiteten gått förlorad på grund av sammanblandning med M:s egna pengar. Ifall M 

har gjort uttag efter det att denne har fört över pengarna till sitt konto leder det inte till att 

penningmedlens identitet går förlorad. Det avgörande är istället om det finns andra pengar på 

mottagarkontot tillhörande M. 

HD utgick ifrån att det inte fanns några andra pengar på Nybrokontot och Åkersbergakontot, 

eftersom ingen bevisning för detta hade presenterats. Därmed ansågs specialitetsprincipens 

identitetskrav uppfyllt avseende penningmedlen uppgående till 56 830 kr som överflyttats från 

Åkersbergakontot till kommanditbolagets konto.  Denna fordring ansågs av HD som 

individualiserad till M:s övriga förmögenhet. S kunde därför anses inneha äganderätten till 

beloppet genom surrogation. 

Frågan var då om S även kunde anses ha en separationsrätt till en del av det belopp som 

fortfarande fanns innestående på kommanditbolagets konto genom surrogation. Den delen 

borde ha uppgått till 39 870 kr. På grund av att M ursprungligen flyttade 95 000 kr till kontot. 

Kommanditbolaget hade inte hävdat någon rätt till de medel som M satt in på bolagets konto. 

Situationen ansågs därför vara jämförbar med en situation där M stått som kontohavare för 

kontot. I och med detta har M fått en fordran på kommanditbolaget på 39 870 kr, såvida inte S 

kunde påvisa omständigheter som framställde äganderättsfrågan såsom oklar.171 

Omständigheter angående detta hade inte påvisats. HD utgick därmed från att en fordran på 

övriga penningmedel uppgående till 39 870 kr på kommanditbolaget tillkom M och inte S. Den 

sistnämnde kunde därför inte anses ha separationsrätt till detta belopp. 

Att mottagna penningmedel har sammanblandats så att egendomens identitet har gått förlorad, 

förhindrar inte separationsrätt i enlighet med RVL. För att lagen ska bli tillämplig krävs dock 

att den som mottagit medlen har gjort det med redovisningsskyldighet för annan. Vilket även 

                                                           
170 NJA 2009 s. 182. 
171 NJA 1998 s. 275. 
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kan vara fallet i en situation där den som har kommit över penningmedlen av misstag eller 

genom brottslig handling.172 HD ansåg likväl att det inte kunde ses som troligt att M hade en 

redovisningsavsikt för penningmedlen gentemot S. Separationsrätt i enlighet med RVL kunde 

därför inte anses föreligga. 

Därmed skulle specialitetsprincipen tillämpas på separationsfrågan i egenskap av huvudregel. 

Som tidigare har diskuterats under avsnitten om en generell princip om samäganderätt vid 

sammanblandning med avgränsad del av sysslomannens förmögenhet. Ansåg domstolen att det 

inte fanns någon generell princip som kunde bevilja separationsrätten med stöd av en ringa 

sammanblandning. I och med detta kunde inte separationsrätt beviljas i denna del eftersom det 

handlar om fungibel egendom som har sammanblandats och därmed inte längre går att 

identifiera. 

Undantag från specialitetsprincipen kan däremot göras enligt förarbetsuttalandet till RVL.173 

HD tog därför ställning till om det finns en särskild undantagsregel från specialitetsprincipens 

identitetskrav. Vilken kan bevilja separationsrätt till egendom som frånhänts ägaren genom 

brottslig handling, trots sammanblandning med gäldenärens förmögenhet. 

Det framfördes rörande lös egendom som frånhänts dess ägare genom stöld att separationsrätt 

för ägaren har förespråkats i doktrin, även om stöldgodsets identitet har gått förlorat hos 

gärningsmannen.174 Vilket HD ansåg stämde överens med lagstiftarens vilja som kom till 

uttryck i 2003 års ändringar i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (SFS 2003:161). 

Att en ägare som fått sin egendom stulen eller liknande bör ses som särskilt skyddsvärd i fråga 

om möjligheten till vindikation.     

Med bakgrund av lagstiftarens vilja och uttalanden i doktrin ansåg HD att ägaren framför 

kontohavaren och dennes borgenärer ska förbehållas ett belopp som motsvarar det som denne 

har frånhänts ur de sammanblandade medlen. I de fall det handlar om icke anförtrodda 

penningmedel som sammanblandats med en avgränsad del av gärningsmannens egen 

förmögenhet. Separationsrätt förutsätter oftast att de medel som ges separationsrätt till, ska ingå 

i den egendom vilken separationsrätt begärs ur. Därmed har det ingen betydelse om det handlar 

om fysiska pengar eller medel på ett bankkonto. Separationsrätt kan däremot inte beviljas till 

                                                           
172 Millqvist i Festskrift till Suzanne Wennberg, 2009, s. 262 f. 
173 NJA II 1944 s. 411. 
174 Walin, Separationsrätt, s. 198. 
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ett större belopp än vad den aktuella egendomen har uppgått till efter det att 

sammanblandningen skett enligt lägsta saldo-principen. 

I enlighet med detta ansågs S vara ägare till penningmedlen genom surrogation som 

skatteverket tagit i förvar för M:s skulder. Att sammanblandning hade skett, ledde inte till att S 

rätt till penningmedlen upphörde. Med den motivering att denne fått medlen stulna och ses som 

särskilt skyddsvärd i fråga om möjligheten till vindikation. HD upphävde därför 

utmätningsbeslutet. 

 

5.3 Lägsta saldo-principen 

Lägsta saldo-principen innebär att det belopp som huvudmannen har separationsrätt till uppgår 

till den summan som den sammanblandade medlen varit värt som lägst, efter det att de överförts 

till gäldenären.175 Till följd av att HD har ansett att det inte går motivera att ett belopp som kan 

identifieras tillhörande den som hävdar separationsrätt, även ska komma övriga borgenärer till 

del.176 Att separationsrätt motiveras trots sammanblandning i dessa fall, beror troligtvis på att 

penningmedel är en fungibel egendom och värdet finns inte i de specifika sedlarna eller 

banktillgodohavandena, utan i kvantiteten.177 

 

5.4 Kommentar till NJA 2009 s. 500                                                                           

I detta rättsfall beviljas separationsrätt genom surrogation för ägaren utan uttryckligt lagstöd. 

För att surrogation ska vara möjligt krävs att det finns ett tydligt samband mellan surrogatet och 

den ursprungliga egendomen, samt att surrogatet kan identifieras.178 Detta uppfylldes inte i 

rättsfallet eftersom medlen på kommanditbolagets konto hade sammanblandats med M:s 

förmögenhet. HD införde därför den nya undantagsregeln som gör det möjligt för en ägare att 

få separationsrätt till penningmedel genom surrogation, om icke anförtrodda penningmedel har 

sammanblandats med en avgränsad del av gäldenärens förmögenhet. 

                                                           
175 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 174. 
176 NJA 2009 s. 500. 
177 Walin, Separationsrätt, s. 88-90. 
178 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 100. 
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Regeln angående det utökade sakrättsliga skyddet mot gäldenärens övriga borgenärer för ägaren 

som infördes i NJA 2009 s. 500 var en nyhet när det kom.179 Viljan med ett utökat skydd för en 

ägare som frånhänts egendom på ett brottsligt sätt är dock ingen nyhet. Angående lös egendom 

som har stulits från ägaren och senare sammanfogats med annan egendom har HD tidigare 

förespråkat separationsrätt för, såvida inte avskiljandet leder till väsentlig skada på 

huvudsaken.180 

Att HD endast beviljar S separationsrätt till de belopp som kommanditbolagets konto har 

uppgått till som lägst efter att sammanblandning har skett. Får anses stämma överens med lägsta 

saldo-principen. HD:s motivering att det inte går att försvara att ett belopp som kan identifieras 

tillhörande en ägare som hävdar separationsrätt, även ska komma övriga borgenärer till del, får 

ses som försvarbar. Med bakgrund av att en ägare som blivit bestulen ska ses som särskild 

skyddsvärd och därför ska anses ha bättre rätt till de aktuella penningmedlen än gäldenären och 

dennes övriga borgenärer.181  

Zackariasson har en annan syn på hur frågan om kvantiteten ska bedömas. Hon anser att varje 

uttag som görs ska minska kvantiteten som utgör separationsunderlaget, eftersom pengarna som 

uttas kan komma ifrån de stulna penningmedlen. Med utgångpunkt i att det handlar om fungibel 

egendom som har sammanblandats och därför inte med säkerhet går att avgöra från vilken 

kvantitativ del uttaget görs. Zackariasson ställer sig dessutom frågande till om RVL är 

tillämplig när ägaren har frånhänts sin egendom genom stöld, eftersom gäldenären varken har 

en redovisningsavsikt eller en avsikt att avskilja medlen för ägarens räkning.182 

Personligen tycker jag att ett antagande som Zackariasson gör angående kvantiteten delvis är 

rätt. Jag förstår hennes resonemang angående att medlen blir mer sammanblandande ju fler 

uttag och insättningar som görs. Ifall förövaren t.ex. för in det stulna medlen uppgående till 100 

kr på ett konto där det redan finns 20 kr som tillhör förövaren. Därefter gör gärningsmannen ett 

uttag på 30 kr. När den bestulne senare beviljas separationsrätt till medlen på kontot uppgår 

värdet på de till 90 kr. Enligt lägsta saldo-principen har den bestulne rätt att få separationsrätt 

till ett belopp på 90 kr, eftersom det är det som kontot har uppgått till som lägst.183 Medan 

Zackariasson endast skulle bevilja separationsrätt till 70 kr. På grund av de 30 kr som togs ut 

                                                           
179 Gregow, Separationsrätt efter tillgrepp av pengar – sakrätt på hög nivå, JT 2009/10, s. 649. 
180 NJA 2008 s. 282. 
181 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet, s. 733, Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 
174. 
182 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet s. 649 f. 
183 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 174. 
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kunde ha kommit från de ursprungliga 100 kr som ägaren blev bestulen på. Därmed ska 20 kr 

dras av från de 90 kr som finns kvar, eftersom det utgörs av tillgångar som gäldenärens övriga 

borgenärer har rätt till vid utmätning och konkurs. 

Precis som Zackariasson tar upp så går det inte att bevisa ur vems del av de samägda 

penningmedlen som uttaget görs ur. Detta innebär att det inte heller går att bevisa vems 70 kr 

som den bestulne beviljas separationsrätt till. Det går därmed otvivelaktigt inte att avgöra vems 

pengar som är vems efter det att sammanblandning har skett.184 Zackariassons resonemang går 

visserligen att försvara med utgångspunkt i det handlar om fungibel egendom. Där man ser till 

ägarnas kvantitativa andelar, istället för pengarnas identitet.185 Däremot anser jag att det inte 

kan ses som om man värnar om den bestulnes borgenärsskydd som ett särskilt skyddsvärt 

intresse, såsom HD har förespråkat. Ifall man utgår ifrån att varje uttag som görs kan komma 

ur den bestulnes andel av den sammanblandade egendomen. 

Jag förespråkar till skillnad från Zackariasson att samäganderättsandelarna ska räknas om allt 

eftersom in och uttag sker i enlighet med lägsta saldo-principen såsom HD förordar i NJA 2009 

s. 500. Med bakgrund av detta resonemang stämmer bättre överens än vad Zackariassons gör 

med att man vill skydda den bestulnes äganderätt från gäldenärens övriga borgenärer. 

Undantaget från specialitetskravet kan därmed ses som försvarbart. Med den motiveringen att 

det bör ses som särskilt skyddsvärt om någon frånhänts sin egendom genom stöld eller annars 

utan att egendomen varit anförtrodd gäldenären. Detta får även anses stämma överens med äldre 

rättspraxis där man har kommit fram till liknande bedömningar.186 

NJA 1995 s. 367 II är ett fall där det avgörande enligt HD inte var att sysslomannen hade egna 

medel på kontot, utan hur kontot användes. Fanns pengarna av en händelse bara på kontot, utan 

att aktivt användas hindrade det inte huvudmannens separationsrätt. Däremot så kunde 

huvudmannens medel inte anses avskilda om sysslomannen använde kontot som ett privat 

bankkonto. Där denne löpande gjorde in och uttag för sin dagliga verksamhet. Detta kan analogt 

även tillämpas på frågan om vilken kvantitet den med separationsrätt har rätt att få ut. HD lägger 

ingen vikt vid hur mycket egendomen har sammanblandats, utan endast att den är tillräckligt 

avgränsad. Vilket även kan anses styrka att det inte har någon betydelse hur många in och uttag 

som har gjorts, såvida kvantiteten för de penningmedel som ska separeras kontinuerligt har 

                                                           
184 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 176. 
185 Wallin, Separationsrätt, s. 13-14. 
186 NJA 1994 s. 506 och NJA 1995 s. 367 II. 
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funnits i behåll. Har det däremot skett så pass många in och uttag så penningmedlen inte kan 

ses som avskilda överhuvudtaget, kan givetvis inte separationsrätt till penningmedlen beviljas. 

Zackariassons andra argument att RVL inte kan ge separationsrätt till följd av att 

gärningsmannen inte har någon redovisnings- eller avskiljandeavsikt, är helt korrekt. HD 

beviljar däremot inte separationsrätt med stöd av RVL, utan tillämpar istället allmänna 

sakrättsliga regler för att bevilja separationsrätt för S. Enligt de allmänna sakrättsliga reglerna 

kan en samäganderätt till sammanblandad egendom uppstå mellan ägaren och gäldenären 

endast om den sammanblandade egendomen utgör en avgränsad del av gäldenärens 

förmögenhet.187 Dessutom tar HD hänsyn till att ägaren frånhänts penningmedlen genom 

brottslig handling och medlen senare har sammanblandats med gäldenärens egendom. HD 

väljer att bortse från avsiktskravet i dessa fall och bevilja separationsrätt till förmån för den 

bestulne.  

Angående HD:s tillämpning av gällande rätt på området håller jag helt med. Emellertid hade 

jag gärna sett att de hade förespråkat att denna undantagsregel om att separationsrätt föreligger 

när icke anförtrodd egendom sammanblandats med avgränsad del av gäldenärens förmögenhet 

ska införas i RVL. Till detta införande bör man även tillägga att separationsrätt även kan 

beviljas till anförtrodd egendom om sammanblandningen kan ses försvarbar, såsom man 

kommit fram till i äldre praxis.188  

Lindskog som var referent i NJA 2009 s. 500 tillade även för egen del i motiveringen att 

undantagsregeln som infördes i rättsfallet, även kan tänkas bli tillämplig på fall där anförtrodd 

egendom sammanblandas utan tillåtelse. Detta kan jag se som en möjlig utveckling i framtiden. 

Dock måste en avvägning göras mellan intresset av huvudmannens borgenärskydd och 

sysslomannens övriga borgenärers rätt till dennes egendom. I denna bedömning måste det även 

beaktas att det är svårt att överblicka för utomstående, om det har skett en olovlig 

sammanblandning av den aktuella egendomen eller inte. Huvudmannen väljer dessutom 

syssloman, samt får ett skadeståndsanspråk på denne om huvudmannen lider skada på grund av 

sysslomannens handlande. Sammantaget kan det konstateras att utgången av bedömningen för 

separationsrätt till sammanblandade penningmedel och annan fungibel egendom som innehas 

av annan, inte är lika självklar när anförtrodd egendom hanteras på ett sätt som huvudmannen 

                                                           
187 Walin, Separationsrätt, s. 111-112. 
188 NJA 1994 s. 506, NJA 1995 s. 367 II. 
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inte har samtyckt till, som när det handlar om icke anförtrodd egendom. Därför kan nog endast 

separationsrätt beviljas till anförtrodda medel när sammanblandningen anses försvarbar. 

Med bakgrund av detta förespråkar jag liksom HD att separationsrätt ska beviljas till icke 

anförtrodda penningmedel, som sammanblandats med avgränsad del av gäldenärens 

förmögenhet. Jag förespråkar emellertid även separationsrätt till sammanblandade anförtrodda 

medel där sammanblandningen kan ses som försvarbar. 

 

6 Avslutande reflektioner 

6.1 Inledning 

Nedan följer mina avslutande tankar och reflektioner om rättsläget för separationsrätt till 

sammanblandade penningmedel som innehas av annan. För att försöka sammanfatta hur 

rättsläget ser ut idag, om den borgenärsprioritering som sker går att försvara, samt framtida 

förändringar. Dessutom tar jag upp frågan angående möjligheten för gemene man att kunna 

förstå och följa den gällande lagstiftningen. 

 

6.2 Ett oklart rättsläge 

Rättsläget för separationsrätt till penningmedel kan idag vid en första anblick tyckas relativt 

klart. Separationsrätt kan beviljas antingen med stöd av specialitetsprincipen som utgör 

huvudregeln för all separationsrätt. Alternativt med stöd av undantagsregeln i RVL, om det är 

fråga om separationsrätt till sammanblandade redovisningsskyldiga medel. RVL innehåller 

emellertid flera oklara rekvisit, såsom att medlen ska vara avskilda och att dröjsmål inte för 

föreligga med avskiljandet. Rekvisitens exakta innebörd går inte att sammanfatta på något 

enkelt sätt, eftersom de är beroende av vilka andra omständigheter som föreligger.  Vad som 

anses med avskiljande och vad som ska ses som dröjsmål med avskiljandet kan därför variera 

från fall till fall. 

Ett exempel på att rättsläget är oklart är diskussionen som förs i uppsatsen angående om det 

finns en generell princip om samäganderätt. Vilken medger separationsrätt till sammanblandade 

penningmedel och annan fungibel egendom för huvudmannen, när sammanblandning endast 
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har skett med en avgränsad del av sysslomannens förmögenhet. I praxis har man beviljat 

separationsrätt för ägaren i vissa fall.189 I NJA 2009 s. 500 har HD däremot ställt sig nekande 

till att denna praxis ska ses som en generell princip som ska tillämpas i alla fall där en ringa 

sammanblandning skett. Istället ska frågan om separationsrätt avgöras utefter de förutsättningar 

som föreligger i varje enskilt fall. Rättsfrågan kan därmed tyckas klarlagd av HD.  

Ifall HD:s förklaring ger så mycket vägledning i vilka fall separationsrätt ska beviljas eller inte, 

ställer jag mig däremot frågande till. Visserligen uttalade HD sig om att lagstiftaren anser att 

en ägare som i frånhänts penningmedel genom stöld eller liknande ska ses som särskilt 

skyddsvärd angående möjligheten till separationsrätt. I praxis är däremot detta inte den ända 

orsaken som har beviljats separationsrätt för. I NJA 1994 s. 506 ansågs samäganderätt ha 

uppstått mellan ägaren och gäldenären, eftersom sammanblandningen hade gjorts av praktiska 

skäl. Medan det i NJA 1995 s. 367 II ansågs att en huvudman inte ska gå miste om sin 

separationsrätt, om en avgränsad del av sysslomannens medel av en tillfällighet funnits på 

samma konto. 

Man får ha en viss förståelse för Håstads uttalande i doktrin angående att en generell princip 

bör anses föreligga. Vilken ger ägaren till penningmedel och annan fungibel egendom 

separationsrätt när sammanblandning har skett med en avgränsad del av sysslomannens egen 

förmögenhet.190 Med bakgrund av ovanstående rättsfall finns det uppenbarligen flera olika 

möjligheter, enligt vilka HD kan bevilja en ägare separationsrätt till sammanblandade 

penningmedel med stöd av allmänna sakrättsliga regler.191  

Vad krävs då för att HD ska godkänna en generell princip om samägande vid sammanblandning 

med avgränsad del av gäldenärens egendom? Om man ska försöka sammanfatta hur rättsläget 

ser ut idag. Så verkar det som att separationsrätt föreligger om penningmedlen är avskilda eller 

åtminstone har avskilts i syfte att bli avskilda. En viss sammanblandning kan förekomma, 

såvida de endast har skett med avgränsad del av gäldenärens förmögenhet, samt att det kan ses 

som försvarbart. När ägaren däremot har frånhänts medlen genom stöld, föreligger inget krav 

på att sammanblandningen ska vara försvarbar. Till följd av man vill värna om ägarens 

sakrättsliga skydd mot gäldenärens borgenärer. Det huvudsakliga för att separationsrätt ska 

                                                           
189 NJA 1994 s. 506 och NJA 1995 s. 367 II. 
190 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 176. 
191 Lindskog, Festskrift till Wennberg, s. 239 f. 
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kunna beviljas är att egendomen kan anses avskild. För annars ges ägaren förtur framför 

sysslomannens övriga borgenärer till egendom som ska ingå i konkursboet.   

 

6.3 Kan borgenärsprioriteringen som följer av separationsrätt anses 

försvarbar? 

Ett beviljande av separationsrätt till penningmedel för ägaren kan anses gå emot huvudregeln i, 

1 § FRL. Denna regel innebär att borgenärer ska ha lika rätt vid utmätning och konkurs. 

Undantag från detta får emellertid göras efter en viss prioriteringsordning, som följer av FRL. 

Med bakgrund av ovanstående kan det då ses som försvarligt att bevilja vissa borgenärer 

separationsrätt till egendom ur en konkurs alternativt utmätning, utan krav på besittning eller 

annat sakrättsligt moment?  

Föreligger separationsrätt till penningmedlen enligt specialitetsprincipen eller RVL har 

prioriteringsordningen ingen betydelse. Till följd av att medlen som separeras från konkursen 

eller utmätningen inte ingår utmätnings- eller konkursunderlaget, 4 kap 17-18 §§ UB och 3 kap 

3 § KonkL, eftersom det framgår att medlen tillhör annan. Därmed kan de ses som försvarbart 

att penningmedlen som kan identifieras tillhörande ägaren undanhålls från gäldenärens övriga 

borgenärer. Trots att det är gäldenären som innehar penningmedlen och inte huvudmannen. 

 

6.3.1 Borgenärsprioritering till identifierbara penningmedel 

Uppfyller penningmedlen specialitetsprincipens individualiseringskrav får det ses som 

självklart att ägaren ska få separera medlen från gäldenärens konkurs alternativt utmätning. 

Ägaren har aldrig överfört äganderätten till penningmedlen till gäldenären. Den sistnämnde är 

endast innehavare till medlen med redovisningsskyldighet för huvudmannens räkning. Finns 

pengarna dessutom i behåll och kan identifieras som de medel som huvudmannen har anförtrott 

gäldenären med. Vore det därför orimligt att övriga borgenärer fick ta del av beloppet på 

huvudmannens bekostnad. Penningmedlen ska i dessa fall inte heller ingå i utmätnings- eller 

konkursunderlaget eftersom det framgår att de tillhör ägaren, 4 kap 17-18 §§ UB, 3 kap 3 § 

KonkL. 
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6.3.2 Borgenärsprioritering till sammanblandade penningmedel enligt RVL 

Till skillnad från separationsrätt enligt specialitetsprincipen föreligger separationsrätt enligt 

RVL vid tillräckligt individualisering. En tillfällig sammanblandning av penningmedlen är 

inget hinder för separationsrätten. Med bakgrund av att ett surrogat kan avskiljas från 

gäldenärens övriga förmögenhet, istället för de ursprungliga penningmedlen.192 

Detta innebär att det inte behöver finnas någon direkt koppling mellan huvudmannen och de 

specifika medlen som avskiljs för dennes räkning. Bristen på samband mellan huvudmannen 

och surrogatet kan anses tala emot att huvudmannen ska anses ha förtur till de avskilda medlen, 

före sysslomannens övriga borgenärer. Varför ska då en ägare som anförtrott annan med sina 

penningmedel anses ha separationsrätt till helt andra penningmedel före gäldenärens övriga 

borgenärer? Rimligtvis kan det tyckas att alla borgenärer ska ha lika rätt till ett belopp som 

innehas av gäldenären som inte kan identifieras enligt, 1 § FRL.  

Borgenärsprioriteringen i dessa fall försvaras med att individualiseringskravet inte har en lika 

stor betydelse för fungibel egendom. Med bakgrund av att värdet i pengar och annan fungibel 

egendom inte ligger i den specifika egendomen, utan i kvantiteten.193 I RVL ställs det dessutom 

ett krav på att medlen ska vara avskilda från gäldenärens förmögenhet utan dröjsmål. Det går 

därmed inte att bevilja separationsrätt till vilka medel som helst som innehas av gäldenären, 

utan endast till en specifik kvantitet som är förbehållen huvudmannen. Såvida medlen inte finns 

tillgängliga för omedelbart avskiljande och dröjsmål med avskiljandet inte föreligger. Detta får 

anses göra det försvarbart att bevilja separationsrätt till en viss kvantitet penningmedel, med 

stöd av tillräcklig individualisering enligt, RVL. 

 

6.3.3 Borgenärsprioritering till sammanblandade penningmedel utanför RVL 

Det är även möjligt att bevilja separationsrätt till sammanblandade penningmedel trots att RVL 

inte är tillämplig. Separationsrätt beviljas i sådana fall om det anses föreligga särskilt 

skyddsvärda skäl enligt allmänna sakrättsliga principer.194 I dessa fall behöver det varken 

föreligga ett redovisningsförhållande mellan parterna eller att en viss kvantitet ska vara avskild 

för ägarens räkning. Kan det då anses försvarbart att en viss borgenär genom separationsrätt ska 

                                                           
192 Lindskog, Festskrift till Wennberg, s. 239 f. 
193 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 174. 
194 Lindskog, Festskrift till Wennberg, s. 239 f. 



51 
 

prioriteras före andra borgenärer, utan att denne har en tydlig koppling till de aktuella 

penningmedlen? 

I NJA 2009 s. 500 har HD uttalat sig om att separationsrätt kan beviljas om det föreligger 

särskilda skäl, såvida sammanblandningen endast har skett med avgränsad del av gäldenärens 

egendom. Som tidigare har tagits upp i avsnitt 4.6 har det inte kunnat fastställas i en generell 

princip vad som utgör särskilda skäl. HD ansåg att särskilda skäl åtminstone ska anses föreligga 

när en ägare frånhänts egendom genom brottslig gärning, eller annars blivit av med sin egendom 

mot sin vilja. I äldre rättspraxis har man emellertid även ansett att särskilda skäl föreligger om 

sammanblandningen har skett av praktiska skäl, alternativt att den kan ses som obetydlig.195  

Ett beviljande av separationsrätt när särskilda skäl föreligger motiverar HD med att det vore 

orimligt att gäldenärens övriga borgenärer ska få ta del av penningmedlen på ägarens bekostnad. 

Detta finner jag som en rimlig bedömning att göra. Framförallt med bakgrund av att man måste 

ta hänsyn till den risk ägaren bär när någon annan innehar dennes penningmedel. Till följd av 

att ägarens rätt till medlen riskerar att hamna i konkurrens med övriga borgenärers anspråk på 

gäldenären, i en framtida utmätning eller konkurs. Handlar det om icke anförtrodd egendom ser 

jag det som en självklarhet separationsrätt ska beviljas i den mån det går. 

Borgenärsprioriteringen som följer av separationsrätten ska därför ses som försvarbar i dessa 

fall.  

Är det däremot fråga om separationsrätt till sammanblandade anförtrodda medel till följd av att 

särskilda skäl föreligger. Kan borgenärsprioriteringen inte med samma självklarhet anses 

försvarbar. Avsaknaden av en generell princip som reglerar när särskilda skäl för separationsrätt 

ska anses föreligga, kan tänkas leda till en inkonsekvent tillämpning av denna typ av 

borgenärsprioritering. Till följd av att domstolarna måste bedöma om det föreligger särskilda 

skäl i varje enskilt fall, med en bristande vägledning i rättskällorna om hur gränsdragningen ska 

göras. Vilket kan tänkas tala emot den borgenärsprioritering som görs i samband med 

separationsrätt till sammanblandade penningmedel med stöd av allmänna sakrättsliga principer.  

Emellertid ska man ha i beaktning att möjligheten till separationsrätt är en nödvändighet för att 

en huvudman ska våga anförtro penningmedel till annan. Så att en syssloman kan få i uppdrag 

att för huvudmannens räkning handa dennes penningmedel, oavsett om personen i fråga är 

solvent eller insolvent.  Anses inte separationsrätt som försvarbart i dessa fall kommer det leda 

                                                           
195 NJA 1994 s. 506, NJA 1995 s. 367 II. 
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till att ingen vill använda sig av en syssloman som är insolvent eller riskerar att bli insolvent. 

Istället kommer endast solventa sysslomän kunna åta sig att handha medel för annans räkning. 

Fast troligtvis i mindre utsträckning än vad avtalsförhållandet används idag. På grund av den 

ökade risken det skulle medföra för huvudmannen om möjligheten till separationsrätt försvann. 

Vilket i sin tur leder till försämrade möjligheter och effektivitet på den ekonomiska 

marknaden.196 Med bakgrund av ovanstående får det därför ses som försvarbart att prioritera 

vissa borgenärer framför andra genom separationsrätt när avgränsad sammanblandning skett 

med gäldenärens förmögenhet, när sammanblandningen kan ses som försvarbar. 

 

6.4 Effekter av det aktuella rättsläget 

För de som inte är insatta i frågan om separationsrätt till sammanblandade penningmedel kan 

det bli svårt att förstå lagstiftningen. Framförallt på grund av det oklara rättsläget, men även till 

följd av att de gällande reglerna på området inte täcks in av lagstiftningen. Istället hänvisas den 

som ska följa lagstiftningen till praxis. Vilket inte alltid finns till följd av att de aktuella 

omständigheterna som föreligger inte tidigare har prövats.  

Lagstiftaren har valt att inte reglera i vilka gränsfall som separationsrätt till sammanblandade 

penningmedel ska anses föreligga. Istället har de skjutit över ansvaret för 

gränsfallsbedömningen på domstolarna. De verkar anse att det är tillräckligt att domstolarna i 

dessa fall tar ställning till om separationsrätt till sammanblandade penningmedel ska föreligga 

i varje enskilt fall. Saknas praxis för just den aktuella gränsdragningsfrågan får domstolarna 

själva lösa det, utan någon större vägledning från lagstiftarens sida. Jag tvivlar inte på att 

domstolarna kan klara av detta. Däremot kan det extra arbete domstolarna måste lägga ner på 

varje enskilt fall, medföra både ytterligare kostnader samt försämra effektiviteten för 

rättsskipningen. Åtminstone fram till det att en tillräckligt tillfredställande rättspraxis inom 

området har skapats. 

Effekten som det oklara rättsläget får för gemene man är att rättsområdet inte blir överblickbart. 

Därmed blir det även svårt att följa lagstiftningen. Vilket i sin tur kan leda till att en huvudman 

blir av med sin separationsrätt till penningmedel i onödan. Till följd av att huvudmannen och 

dennes syssloman inte har kunnat efterleva de rättsregler som finns på området.  

                                                           
196 Lindskog, Betalning, s. 653 och 44 f. 
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Dessa rättsregler finns till viss del i lagstiftningen, medan andra endast följer av praxis och 

doktrin. Även detta får anses försvåra efterlevnaden av regelverket. Gällande rätt får dessutom 

anses vara komplicerad eftersom separationsrätt kan beviljas antingen enligt huvudregeln som 

är specialitetsprincipen eller undantagsregeln som finns i RVL. Att det dessutom finns undantag 

från undantagsregeln som stöds av allmänna sakrättsliga principer får anses klart försvåra 

efterlevnaden av regelverket. 

Att en huvudman inte kan göra någon säker bedömning angående vilken sakrättslig risk det 

innebär att anförtro annan med sina pengar. Leder troligtvis till att vissa i dagens läge avstår 

från avtalsförhållanden där en huvudmans penningmedel ska innehas av en annan. Vilket kan 

hämma den ekonomiska marknaden i Sverige.197 

 

6.5 Framtidsperspektiv 

Idag har lagstiftaren valt att låta RVL reglera en del av separationsrättfallen till 

redovisningsskyldiga sammanblandade penningmedel. Medan i de mer tveksamma fallen får 

domstolarna i rätt stor utsträckning själva avgöra när separationsrätt till penningmedel och 

annan fungibel egendom ska anses föreligga, med stöd av allmänna sakrättsliga regler. 

Troligtvis för att lagstiftaren finner det för krångligt att infoga dessa gränsfall i lagstiftningen. 

I framtiden vore det emellertid lämpligt att reglera mer av rättsområdet i lagstiftningen. Med 

bakgrund av att det redan idag beviljas separationsrätt till penningmedel i fall som går utanför 

RVL. I synnerhet i de fall där huvudmannens penningmedel har sammanblandats med 

avgränsad del av sysslomannens egen förmögenhet såsom i b.la. NJA 1994 s. 506, NJA 1995 

s. 367 II och NJA 2009 s. 500. Att domstolen hänvisar beslut om separationsrätt i dessa rättsfall 

till allmänna sakrättsliga regler istället för en specifik lagstiftning bör ses som en brist i 

lagstiftningen. Det blir svårt för gemene man att följa lagen när den tillämpas på sådana oklara 

grunder. HD bör åtminstone kunna sammanfatta utgångarna av ovanstående rättsfall till en 

generell princip. Så att det blir tydligare när separationsrätt till sammanblandade penningmedel 

kan beviljas. 

I framtiden är det möjligt att en generell princip blir verklighet när det har tillkommit ännu mer 

praxis på rättsområdet, såvida inte lagstiftaren själv löser de oklarheter som finns. Det är viktigt 

                                                           
197 Lindskog, Betalning, s. 653 och 44 f. 
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att även gemene man kan förstå rätten. Därför bör rättsväsendet se till att förtydliga reglerna 

om separationsrätt till penningmedel och annan fungibel egendom. Så att gemene man som ska 

följa lagstiftningen vet vad som gäller innan ett problem uppstår. Istället för att de får reda på 

om separationsrätt till sammanblandade penningmedel är möjligt först efter ett problem 

uppstått, såsom det är idag. 
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Rättsfallsförteckning 

NJA 1905 s 70 

NJA 1960 s. 9 

NJA 1983 s. 109  

NJA 1984 s. 73 

NJA 1984 s. 132  

NJA 1984 s. 656  

NJA 1985 s. 178 

NJA 1985 s. 365  

NJA 1985 s. 836 

NJA 1987 s. 517 

NJA 1987 s. 18 

NJA 1988 s. 457. 

NJA 1989 s. 781 

NJA 1994 s. 506 

NJA 1995 s. 367 II 

NJA 1998 s. 275 

NJA 1999 s. 812 

NJA 2008 s. 392. 

NJA 2008 s. 444 

NJA 2008 s. 668 

NJA 2009 s. 182. 

NJA 2009 s. 500 

NJA 2012 s. 391 

NJA 2014 s. 935 

 

Opublicerade rättsfall 
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