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FÖRORD

Detta arbete vill ge en systematisk översikt över det rätts
område, vilket författaren betecknar såsom obligationsrätten.
Framställningens syfte är att behandla en rad för de olika förmögenhetsrättsliga instituten gemensamma problem, för att
undersöka i vad mån likheter i problem givit upphov till ena
handa eller olikartade lösningar. Syftet är också att få fram
en såvitt möjligt enhetlig terminologi inom det behandlade om
rådet; för detta ändamål har det varit nödvändigt att införa en
del nya termer och att precisera eller justera det gängse använd
ningsområdet för andra sådana.
Handboken avser — i enlighet med författarens principiella
uppfattning om rättsvetenskapens uppgift — icke att ge några
rekommendationer åt lagstiftare och domstolar annat än i ter
minologiska frågor. I de flesta fall innehåller handboken icke
heller någon diskussion av skäl för och emot en viss rättsregel;
utan en stark återhållsamhet i detta avseende skulle arbetet ha
blivit orimligt omfattande.
En systematisk handbok måste innehålla ett stort antal gene
raliseringar, som bygga på ett begränsat material ur rättspraxis.
Läsaren bör hålla i minnet att en dylik generalisering icke avser
att vara mer än en sammanfattning av det faktiskt tillgängliga
materialet och sålunda icke innefattar något bestämt påstående
att ett rikligare material, som kunde varit tillgängligt nu eller
tilläventyrs blir det i framtiden, skulle ge stöd för samma gene
rella omdöme.
Material som blivit tillgängligt efter den 1 april 1955 har
endast i något undantagsfall kunnat beaktas.
En handbok av detta slag borde vara en sammanfattning av
ett stort antal specialundersökningar. Tyvärr har endast ett
mindre antal sådana funnits, varför författaren i stor utsträck
ning nödgats själv utföra dylika specialundersökningar, utan
att dock kunna nedlägga det arbete på dessa som skulle ha
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varit erforderligt. Det är emellertid författarens förhoppning
att handboken skall bli ett incitament till nya specialundersök
ningar, vid vilka de här framställda resultaten kunna efterprövas. Det sagda förklarar, att i vissa partier av handboken
källmaterialet är utförligt redovisat, medan det i andra partier
blott åberopas indirekt, genom hänvisning till andra arbeten.
Handboken har tillkommit på initiativ av Institutet för rättsvetenskaplig forskning. Institutet har under arbetets gång läm
nat ett frikostigt understöd, för vilket jag vördsamt tackar.
Justitierådet Hjalmar Karlgren har på Institutets uppdrag
på ett tidigt stadium bistått mig genom att granska utkast till
stora delar av boken. På ett senare stadium har professor Jan
Hellner läst igenom manuskriptet, varjämte åtskilliga andra avmina vänner ha tagit del av särskilda partier. För alla de råd
och uppslag som framkommit vid dessa granskningar vill jag
varmt tacka.
Ett särskilt tack riktar jag till dr jur. David Goldschmidt,
som bistått mig med fruktbringande jämförelser mellan tysk,
schweizisk och svensk rätt.
Saltsjöbaden i juni 1956.

Knut Rodhe
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INLEDNING.
ALLMÄNNA SYNPUNKTER PÅ FÖRMÖGENHETS

RÄTTENS SYSTEMATIK.

§ iFörevarande arbete bär titeln »Obligationsrätt». Det område
som behandlas motsvarar på det hela taget vad som brukat
betecknas såsom »Allmän obligationsrätt».
Till stöd för den kommande framställningen vill förf, här
ge en orientering om hur han vill inordna obligationsrätten i
rättssystemet; av denna orientering kommer också anledningen
till den nämnda terminologiska förändringen att framgå.
Arbetet ligger inom ramen för det område som i vårt land
brukar kallas civilrätten eller privaträtten.1*Detta område kan
uppdelas i personrätt, familjerätt (inkl, arvsrätt) och för
mögenhetsrätt.
Vill man i ett sammanhang behandla frågor gemensamma
för flera av civilrättens områden, föranledes man att hänföra
dessa till civilrättens allmänna del. För närvarande synes emel
lertid tendensen gå mot en viss återhållsamhet i detta avse
ende; man behandlar exempelvis hellre familjerättens frågor
för sig och förmögenhetsrättens för sig, även i sådana fall där
tydliga beröringspunkter föreligga.
Inom förmögenhetsrätten har man också anledning att skilja
mellan en allmän och en speciell del. Inom förmögenhets
rättens speciella del behandlas de särskilda rättsinstituten vart
för sig. De olika instituten förete emellertid så stora likheter
i många avseenden, att det är lämpligt att i en förmögenhets
1 I sådana rättssystem som ha en särskild handelsrätt brukar privaträt
ten uppdelas i civilrätt och handelsrätt, jfr Stang, Innledning3, s. 182 f.,
och U s s i n g, Aftaler3, § 1 I.
1 —
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rättens allmänna del diskutera åtskilliga för alla eller flera
institut gemensamma frågor.
En grupp gemensamma frågor avser förpliktelsernas upp
komst. Dessa frågor hänföras ibland till civilrättens allmänna
del, ibland till förmögenhetsrättens allmänna del, alltefter den
räckvidd man vill ge framställningen.
I övrigt kunna de för förmögenhetsrätten gemensamma frå
gorna uppdelas i två huvudgrupper med rubrikerna obligationsrätt och sakrätt.
Obligationsrätten behandlar förpliktelsernas innehåll samt
deras förändring och upphörande.
Sakrätten åter behandlar förpliktelsernas materiella under
lag och konkurrensen mellan flera förpliktelser och diskuterar
därvid frågor om vilken egendom som svarar för en förplik
telse samt om vindikationsrätt, borgenärsskydd, återvinning i
konkurs och förmånsrätt i konkurs.
Denna systematik avviker från den gängse, som indelar
förmögenhetsrätten i två skilda områden, obligationsrätten,
omfattande fordringsrätterna, och sakrätten, omfattande sak
rätterna. Med förf:s sätt att se har varje rättighet såväl en
obligationsrättslig som en sakrättslig aspekt.2 Obligationsrätt
och sakrätt äro sålunda sammanfattningar av två olika typer
av regler. Det finnes, med den här använda terminologien,
ingen »allmän obligationsrätt» som skulle vara en motsats till
en »speciell obligationsrätt», lika litet som det finnes en »all
män sakrätt» såsom motsats till en »speciell sakrätt». Distink
tionen mellan obligationsrätt och sakrätt har för systematikens
del sin hemort helt inom förmögenhetsrättens allmänna del.3
Den följande framställningen avser obligationsrätten och
uppdelas i anslutning till det sagda i två böcker, den första
omfattande förpliktelsernas innehåll, den senare förpliktelser
nas förändring och upphörande.
2 Jfr A r n h o 1 m, Panteretten2, s. 354 ff.
8 Jfr också Rodhe i Festskrift 1950 för Ekeberg, s. 436 ff. Se vidarei
i den senaste diskussionen v. E y b e n i TfR 1951 s. 232 ff., och Fr. V i nding Kruse i TfR 1952 s. 423 ff.
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Frågor rörande förpliktelsernas uppkomst och sakrättsliga
frågor lämnas alltså utanför framställningen. Dock blir det
erforderligt att taga upp vissa frågor rörande förpliktelsernas
uppkomst.
^En systematisk översikt rörande förpliktelsernas uppkomst saknas
tyvärr i svensk rätt. Förf, vill därför, i ändamål att underlätta för
ståelsen av den följande framställningen, i korthet antyda på vilka
sätt en förmögenhetsrättslig förpliktelse kan uppkomma.
1.
Ett löfte kan ålägga löftesgivaren en förpliktelse.
2. Ett påbud kan ålägga den som tar emot påbudet en förpliktelse.
Makt att ge dylika påbud tillkommer i stor utsträckning organ för en
samfällighet gentemot dennas delägare. Även eljest kan en person,
t.ex. på grund av avtal, ha en dylik makt gentemot en annan person.
3. En föreskrift av myndighet kan ge upphov till en förmögenhets
rättslig förpliktelse (ex. tvångsservitut).
4. Vissa förpliktelser uppkomma genom mottagande av en presta
tion, på vilken mottagaren icke hade eller i allt fall icke längre har
något anspråk. Mottagaren kan bli skyldig att återställa vad han
mottagit eller också att utgiva kontraktsmässigt vederlag eller vinst
ersättning. Hit hör läran om återgång av avtal som äro ogiltiga,
hävas eller återgå på grund av återvinning i konkurs. Hit hör vidare
läran om återgång av prestationer, som skett i tro att en förpliktelse
förelåg (restitutio indebiti), samt läran om vederlag för prestationer,
som någon fullgjort i medvetande om att ej vara förpliktad men utan
gåvoavsikt (bl.a. negotiorum gestio).
5. övertagande av egendom kan ådraga förvärvaren en förplik
telse på grund av reglerna om sakrättsligt skydd, t.ex. förpliktelsen
att tåla en nyttjanderätt.
6. överlåtelse av fordran kan ge upphov till förpliktelser enligt
reglerna om exstinktion av invändningar.
Hithörande problem behandlas i en exkurs till detta arbete, se ne
dan § 62.
^7 . Ingrepp i annans rättssfär kunna ge upphov till förpliktelser att
återställa egendom, att utgiva skadestånd eller att utgiva vinstersätt
ning.
8. Slutligen kunna förpliktelser uppkomma på grund av under
låten uppfyllelse av andra förpliktelser eller på grund av att en
garantiförpliktelse träder i funktion. Uppkomsten av dylika sekun
dära förpliktelser är ämnet för en viktig del av den kommande framställningenj
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FÖRPLIKTELSERNAS INNEHÅLL.

INLEDNING.

ALLMÄNNA SYNPUNKTER PÅ FÖRPLIKTELSERNAS

INNEHÅLL.

A.
Hur bestämmes förpliktelsernas innehåll?
§ 2.
Då man undersöker förpliktelsernas innehåll måste man
beakta, att detta innehåll till stor del framgår av de rättsfakta,
som givit upphov till förpliktelsen.1
För sådana förpliktelser, som uppkommit genom ett löfte,
gäller sålunda den huvudregeln, att löftet ger upphov till just
den förpliktelse, som innehålles i löftesgivarens förklaring.
Det faktum att A säger: »Jag lovar att betala 1.000 kronor»
ger upphov till en förpliktelse för honom att betala just 1.000
kronor.
I allmänhet ger emellertid löftesgivarens förklaring icke ett
uttömmande besked om vad förpliktelsen går ut på; man be
höver t.ex. i vårt fall veta ytterligare bl.a. var och när betal
ning skall ske. Domstolen måste här fylla ut löftet. Utfyllningen sker med hjälp av sedvänja,2*med hjälp av dispositiva
rättsregler eller med hjälp av ett fritt skön.
Utan undantag gäller dock ej huvudregeln att löftet ger upp
hov till en förpliktelse som motsvarar löftets innehåll. Det kan
inträffa att det faktum att A säger: »Jag lovar att betala 1.000
kronor» ger upphov till en förpliktelse att betala 800 kronor.
En regel enligt vilken förpliktelsen får ett annat innehåll än
löftet kallas en tvingande rättsregel.
1 Om förpliktelsers uppkomst jfr ovan § 1.
2 Om sedvänjans betydelse se Almén
§ 35, U s s i n g, Aftaler3, § 39 V.
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Påbud och föreskrifter av myndighet likna löften däri, att
det föreligger en förklaring som — inom ramen för påbudsgivarens resp, myndighetens makt — ger upphov till en för
pliktelse i enlighet med förklaringen. Även här uppstår behov
av utfyllning med hjälp av sedvänja, dispositiva rättsregler
eller fritt skön.
I valet mellan de tre möjligheterna för utfyllning kan man
till en början säga att domstolens fria skön är en nödfalls
utväg, som kommer ifråga endast om ingen av de båda andra
möjligheterna leder till resultat. Den omständigheten att var
ken sedvana eller en vedertagen dispositiv regel finnes är emel
lertid icke nog; det kan nämligen tänkas att situationen har en
så allmängiltig karaktär att domstolen finner sig böra skapa en
dispositiv regel. Först om detta ej är fallet blir det utrymme
för ett fritt skön.
Rangordningen mellan sedvänjan och de dispositiva rätts
reglerna är svårare att precisera. Vissa lagrum förklara utan
reservation att sedvänjan skall komma i första hand.3 Det har
emellertid sagts att man, även där dessa lagrum äro tillämp
liga, måste i varje särskilt fall pröva huruvida sedvanan bör
ha företräde.4 Någon utredning angående praxis’ inställning
till denna fråga föreligger icke för den svenska rättens del.
En sådan utredning möter också vissa svårigheter, eftersom
domstolarna torde vara benägna att ge uttryck åt en avvisande
hållning gentemot en sedvana även i den formen att de skärpa
kraven på bevisning om sedvanans existens.
Om en tvingande rättsregel finnes gör den till en början
samma tjänst som en dispositiv regel när det gäller utfyllning
av ett ofullständigt löfte.5 Den har emellertid såtillvida star
kare effekt än en dispositiv regel som den alltid undantränger
3 KöpL 1 §, KommL 1 §, SjöL 71 §. Jfr AvtL 1 §.
4 Jfr Us sin g, Aftaler3, § 39 V, Stang, Innledning3, s. 469.
5 Jfr semesterlagen 2 § 2 st. (lagens regler tillämpas såsom dispositiva
på semester som överskjuter det i lagen stadgade minimum). Se om detta
lagrum SOU 1944: 59 s. 149 f. och 254 samt KProp 1945 nr 273 s. 95 f.
och 101.
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§ 2

en sedvänja, om ett löfte av motsvarande innehåll skulle undan
trängas.6
Den väsentliga innebörden i att en rättsregel är tvingande
är att den bestämmer rättsverkningarna av ett löfte även om
löftets innehåll skulle avvika från regeln.
I allmänhet är en tvingande regel tillkommen för att skydda
den presumtivt svagare parten i ett avtalsförhållande. I så fall
är regelns tvingande verkan ensidig; regeln förtar icke verkan
av ett löfte som är förmånligare för den svagare parten.7 I
andra fall är intresseläget icke så utpräglat och regeln kan
tänkas bliva åberopad av vilkendera parten som helst.8 Slut
ligen kan det hända att en tvingande regel avser att tillgodose
ett samhällsintresse, som icke behöver sammanfalla med nå
gondera partens; lagstiftarens makt är emellertid då begränsad
av det faktum att den tvingande bestämmelsen blir ett slag i
luften om ingendera parten in casu anser sig ha något intresse
av att åberopa den.9
Vanligen träffar en tvingande bestämmelse blott vissa delar
av ett avtal, vilka därigenom få ett annat innehåll än parterna
avsett. Det har ifrågasatts om icke denna förändring av avtalet
borde kunna återverka på avtalets övriga delar. Detta skulle
exempelvis innebära att en naturagäldenär10 skulle kunna
kräva ett högre vederlag i penningar av motparten, om han på
grund av en tvingande bestämmelse nödgas prestera mer än
han åtagit sig. Det skulle också kunna innebära att en part,
6 Jfr KommL 45 §. Förhållandet mellan en tvingande regel och »bättre
sedvänja» diskuteras nedan § 2 vid not 21—22.
7 Se t.ex. AvbetL 17 § och motiven därtill (bet. 1914 om avtal s. 214 f.).
Jfr H 1949 s. 713 (en för arbetstagaren typiskt sett oförmånlig avtalsbestäm
melse är ogiltig även om detta in casu är till hans nackdel).
8 Så NyttjL 1: 1, jfr 2: 4 och 3: 3.
9 Denna karaktär har måhända FAL 39 §. Märk dock här en viss olik
het mellan lydelsen av 1 st. enligt å ena sidan de danska och norska
lagarna, å andra sidan den svenska lagen. Jfr å ena sidan Drachmann
B e n t z o n & Christensen, Lov om forsikringsaftaler, I2 § 39 anm.
a och i, å andra sidan Hult, Försäkringsavtalslagen, s. 86 f.
10 Om detta begrepp se nedan § 2 vid not 31.
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som på grund av en tvingande bestämmelse får vissa förmåner,
till gengäld skulle gå miste om andra förmåner som avtalet
ger honom utöver lagens regler. Härskande uppfattning är
emellertid att de tvingande reglerna icke skola ha någon sådan
återverkan på avtalet i övrigt.11 En annan sak är att ett löfte
med otillåtet innehåll kan vara helt ogiltigt; detta alternativ
hör emellertid icke hemma i denna framställning, som allenast
avser' frågan hur man bestämmer rättsverkningarna av ett
giltigt löfte.
De tvingande rättsreglernas genomslagskraft är icke alltid
densamma utan kan variera alltefter den tidpunkt då löftet till
kommit och den form löftet har.12
En mildare variant har kommit till uttryck i lagen om avbetalningsköp 17 §, som preciserar verkan av de i lagen givna
reglerna om köparens kontraktsbrott sålunda: »Har köparen,
i avtalet eller sedermera, för den händelse han framdeles
skulle komma att åsidosätta sina förpliktelser, avstått från
någon rätt eller förmån, som honom enligt här ovan givna stadganden tillkommer, skola dessa ändock lända till efterrättelse.»
Sedan kontraktsbrottet inträffat, kan köparen alltså med bin
dande verkan avstå från en rättighet eller förmån lagen bere
der honom. Och om köparen på detta stadium, frivilligt och
utan reservation, fullgör en prestation i överensstämmelse med
ett dessförinnan gjort åtagande, torde han icke kunna åter
fordra vad han utgivit. Av en liknande konstruktion äro jämkningsreglerna i avtalslagen 36 och 37 §§.13 De tvingande regler
i nyttjanderättslagen och försäkringsavtalslagen, som skola
skydda en svagare part, torde också utgå från en distinktion
mellan ett tidigare stadium, då regeln är tvingande, och ett
11 Se motiven till 1909 års norrländska arrendelag 1 § (KProp 1907
nr 10 s. 37 ff. och 58 f.) samt motiven till 1938 års semesterlag 2 § (KProp
1938 nr 286 s. 215 ff., 262 f. och 269). Jfr ADD 1941 nr 7. I viss mån här
emot H 1949 s. 1 (ang. kontraktets §§ 5 och 7).
12 Frågan om den tvingande karaktären av olika regler om preskription
behandlas icke här utan nedan § 57 vid not 77—79 och § 58 vid not 39—41.
13 Se 36 § 2 p. samt, om 37 §, bet. 1914 om avtal s. 157.
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senare, då den icke är det.14 Denna kommer igen i lag om
rätten till arbetstagares uppfinningar 6 §, som skiljer mellan
avtal som träffats före tillkomsten av en uppfinning och sådana
som träffats senare.15
En annan mildare variant tar sikte på löftets form. Arbets
rätten känner sålunda vissa fall, då en avvikelse från en tving
ande regel godtages om den är stadgad i ett kollektivavtal,
medan däremot avvikelse stadgad i ett enskilt arbetsavtal är
ogiltig.16 Det förekommer också att en avvikelse godtages om
den avtalats skriftligen men ej om den avtalats i annan form.17
Arbetsrätten ger exempel också på en strängare variant av
14 Se om hyra KProp 1939 nr 166 s. 92 f. och 216 f. samt ALU 1939
nr 38 s. 32. Jfr också H 1945 A 185 (hyresvärd kunde ej i efterhand med
stöd av NyttjL 3:43 kräva bränsletillägg, då han mottagit hyran utan an
märkning) .
15 Jfr också vissa i KProp 1942 nr 349 s. 33 omtalade avgöranden av
arbetsrådet rörande avtal om övertidsersättning i strid mot 1939 års arbets
tidslag för detaljhandeln 8 §. Se också H 1932 s. 331 om lag 24/10 1919
om arbetstiden å svenska fartyg 17 §.
16 Semesterlagen 14 § 4 st., arbetstidslagen för detaljhandeln 8 §, sjö
arbetstidslagen 15 §. Så också 1935 års förslag till lag om arbetsavtal 2 §
2 st. Semesterlagens här åsyftade bestämmelse kräver dock att kollektiv
avtalet på arbetstagarsidan skall vara slutet eller godkänt av organisation
som enligt lagen om förenings- och förhandlingsrätt 2 § 3 st. är att anse
såsom huvudorganisation. Sjöarbetstidslagen går ett steg längre och kräver
godkännande av myndighet.
Bergström, Semesterlön, s. 133 ff., diskuterar frågan om den av
semesterlagen medgivna avtalsfriheten trots lagens tystnad är underkastad
några begränsningar med hänsyn till avtalets innehåll.
17 Lagen ang. handel med utsädesvaror 6 § gör köprättens skadestånds
regler tvingande men godtar en avvikande avtalsbestämmelse som »upp
tagits i skriftligt avtal rörande köpet och skett annorledes än blott genom
hänvisning till priskurant eller därmed jämförligt meddelande». Vissa be
stämmelser i fondpapperslagen 16/5 1919 kunna sättas ur kraft endast
genom överenskommelse som »skriftligen avfattats i särskild, allenast
därom upprättad handling» och som uppfyller vissa krav på tydlighet och
fullständighet. Jfr i schweizisk rätt OR Art. 324, som ger vissa myndigheter
rätt att utfärda Normalarbeitsvertrag för visst arbetsområde, vars bestäm
melser skola vika endast för skriftlig överenskommelse. Samma lagstift
ningsteknik har använts i en år 1949 nytillkommen lagstiftning om han
delsagentur, se t.ex. OR Art. 418 a.
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tvingande bestämmelser, vilken förmodligen har sitt ursprung
i de principer som gälla om kollektivavtalets betydelse för de
enskilda tjänsteavtalen. Ett kollektivavtal ger en tvingande reg
lering av det enskilda tjänsteavtalets innehåll på samma sätt
som en tvingande rättsregel skulle kunna göra det. Kollektiv
avtalet har emellertid en så ingripande verkan, att arbetstaga
ren överhuvud taget icke kan avstå från den rätt detta ger
honom, varken då han ingår det enskilda tjänsteavtalet eller
vid någon senare tidpunkt.18 Denna verkan har ansetts till
komma även semesterlagens tvingande bestämmelser.19
Den strängare varianten förekommer också i hyresregle
ringslagen 24 §, som utan reservation ålägger den som mottagit
en för hög hyra att återgälda vad han olovligen uppburit.20
De tvingande reglerna äro till alldeles övervägande del att
finna i skriven lag. Ett visst undantag härifrån ge semester
lagens bestämmelser om »skydd för bättre sedvänja» ifråga
om semestertidens längd. Detta skydd är så utformat, att den
bättre sedvänjan gäller framför lagens regel icke blott i brist
på avtal21 utan även i strid mot avtal.22
Däremot ha domstolarna intill helt nyligen i princip icke
ansett sig befogade att åsidosätta ett avtalsvillkor utan stöd av
skriven lag. Samtidigt som lagstiftaren under det senaste halv
seklet givit allt fler lagbestämmelser tvingande karaktär, har
man emellertid nödgats konstatera hur svårt det är att, utan
att alltför mycket klavbinda utvecklingen, täcka alla de fall
då en tvingande bestämmelse kan vara eller komma att bliva
18 Se Schmidt, Kollektiv arbetsrätt, s. 108, samt Bergström,
Kollektivavtalslagen, s. 74 ff.
19 Se ADD 1941 nr 7 och SvJT 1948 s. 566 (rf.). Se också Hesselgren & Samuelsson, Den nya semesterlagen5, s. 47 f. samt C o nradi i SvJT 1951 s. 357.
20 Jfr också lagen ang. handel med utsädesvaror, som i 2 § ålägger
säljaren att avgiva en tillförsäkran rörande beskaffenheten av det gods
som avlämnas, »evad det av köparen påfordras eller icke».
21 Jfr KProp 1938 nr 286 s. 259 f.
22 Semesterlagen 10 §. Se KProp 1938 nr 286 s. 115 ff., 259 ff. och 268 f.,
SOU 1944: 59 s. 149, KProp 1945 nr 273 s. 92 ff. och 100 f. Se också H e sselgren & Samuelsson, Den nya semesterlagen5, s. 76 ff.
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erforderlig. Lagstiftaren har därför funnit anledning att kom
plettera de i olika lagar givna tvingande specialbestämmel
serna med generalklausuler, som överlämna åt domstolarna
att, vid sidan av de i lag särskilt reglerade fallen, jämka eller
åsidosätta en avtalsbestämmelse som strider mot god sed eller
eljest är uppenbart obillig.23 De första av dessa generalklau
suler voro nyheter som knappast kunde läggas till grund för
ett analogislut; numera är antalet dylika klausuler så stort
att man — i anslutning till vissa uttalanden i skuldebrevs
lagens förarbeten24 — kan tala om en allmänt accepterad prin
cip. HD har också år 1948, veterligen för första gången, tilllämpat denna princip utan stöd av någon av de i lag givna
generalklausulerna, nämligen på ett arrendeavtal.25 Sedermera
har HD vid några tillfällen visat sig vara beredd att gå vidare
på denna väg, ehuru förutsättningarna härför in casu ej an
setts föreligga.26
De nu diskuterade problemen rörande utfyllning av löften,
påbud och föreskrifter av myndighet och om verkan av tving
ande rättsregler ha icke någon motsvarighet beträffande för
pliktelser uppkomna på andra sätt, t.ex. förpliktelser att betala
utomobligatoriskt skadestånd.27 Det rättsfaktum som ger upp
hov till dessa senare förpliktelser har icke formen av en för
klaring och utsäger alltså i sig själv intet om förpliktelsens
innehåll. Distinktionen mellan dispositiva och tvingande regler
saknar här underlag. Förpliktelsens innehåll bestämmes helt
av rättsreglerna.
23 Början gjordes år 1915 med AvbetL 2 § 2 st., härpå följde år 1927
FAL 34 §, år 1936 SkbrL 8 §, år 1939 den nya 43 § i NyttjL 3 kap., år
1949 lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar 9 § och slutligen år
1953 det nya 1 st. i AvbetL 8 §.
24 Se SOU 1935: 14 s. 67. Jfr lagrådets förslag att en allmän bestäm
melse i ämnet borde införas i AvtL, se KProp 1936 nr 2 s. 38 och 63 f.
25 H 1948 s. 138.
26 H 1951 s. 138 (märk den principiella förklaringen i domens andra
stycke) och 645, 1952 s. 440. Jfr Hessler i SvJT 1954 s. 421.
27 Se ovan § 1.
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B. Förpliktelsernas grundläggande indelning.
Det är lämpligt att inom obligationsrätten skilja mellan två
olika typer av förpliktelser, förpliktelser till uppfyllelse och
garantiförpliktelser.
En förpliktelse till uppfyllelse karakteriseras därav att gäldenären är skyldig att göra något eller att icke göra något.
Handlar han i strid häremot, föreligger underlåten uppfyllelse
och vissa påföljder inträda.28
En garantiförpliktelse åter karakteriseras därav att gäldenären ansvarar för att vissa fakta föreligga vid en viss tidpunkt.
En avvikelse från vad som sålunda garanterats är under vissa
förutsättningar relevant och medför då vissa påföljder.
Definitionen på en garantiförpliktelse måste emellertid för
ses med en viktig reservation. Om garantin avser en framtida
tidpunkt och om den avser fakta som gäldenären kan påverka,
kan det tyckas vara möjligt att lika väl tala om en förpliktelse
till uppfyllelse. I de fall, som här åsyftas, skulle det emellertid
icke vara adekvat att säga att gäldenären har en skyldighet
att eftersträva att dessa fakta skola föreligga vid tidpunkten
ifråga — man säger icke att borgensmannen är skyldig att
förmå huvudgäldenären att betala, icke heller att försäkrings
bolaget har skyldighet att hindra att försäkringsfallet inträf
far. Påföljderna av en avvikelse äro icke heller inriktade på
att förmå gäldenären till ett dylikt handlande.
Definitionen på en garantiförpliktelse bör alltså jämkas där
hän att gäldenären ■— utan att någon förpliktelse till uppfyl
lelse är för handen — ansvarar för att vissa fakta föreligga
vid en viss tidpunkt.29
28 Förf, föredrar av språkliga skäl termen »underlåten uppfyllelse»
framför termen »icke-uppfyllelse». Någon olägenhet synes icke uppkomma
därav att underlåten uppfyllelse betecknar jämväl det förhållandet att
gäldenären handlar i strid med en förpliktelse att underlåta något. —
U s s i n g använder termen förpliktelse i en något snävare betydelse än
förf.; om varken tvång till uppfyllelse eller ersättningsskyldighet if rågakommer såsom påföljd vill han icke använda denna term. Se Alm. Del3,
§ 19 I B och § 1 II.
29 I äldre svensk rätt har termen »garantiförpliktelse» ofta ansetts ut-
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Exempel på en förpliktelse till uppfyllelse ger säljarens för
pliktelse att avlämna sålt bestämt gods. Exempel på en garanti
förpliktelse ger säljarens förpliktelse att svara för att godset
har vissa egenskaper.
När det gäller förpliktelser till uppfyllelse har man anledning
att undersöka:
a) Vilka åtgärder gäldenären är skyldig att vidtaga eller
underlåta.
b) Vilka påföljder som inträda vid underlåten uppfyllelse
och vilka särskilda förutsättningar som erfordras för att ytter
ligare påföljder skola inträda.
Gäller det åter garantiförpliktelser har man anledning att
särskilt undersöka:
a)
För vilka förhållanden gäldenären bär ansvar.
b) Under vilka förutsättningar en avvikelse härifrån är
relevant.
c) Vilka påföljder som inträda vid relevant avvikelse och
vilka särskilda förutsättningar som erfordras för att ytterligare
påföljder skola inträda.
Påföljderna av underlåten uppfyllelse äro i stor utsträck
ning av samma slag som påföljderna av avvikelse. Det är där
för lämpligt att först behandla de båda huvudtyperna av för
pliktelser var för sig och att därefter behandla påföljderna i
ett sammanhang. Den kommande framställningen uppdelas
alltså i tre huvudavdelningar, omfattande respektive förplik
telser till uppfyllelse, garantiförpliktelser och påföljder.
Då en förpliktelse diskuteras, användes beteckningen »gälde
nären» om den person på vilken förpliktelsen vilar. Gäldenärens motpart betecknas såsom »borgenären». Denna termi
nologi användes såväl då det är fråga om ett ensidigt fordringsförhållande som då det är fråga om ena ledet i ett ömse
sidigt fordringsförhållande. Om åter båda leden i ett ömsemärka att vållande hos gäldenären icke är en förutsättning för att påfölj
der skola inträda. Se t.ex. W i n r o t h, Skadestånd2, s. 143. Någon sådan
innebörd har termen garantiförpliktelse icke i detta arbete. Jfr nedan
§ 25 vid not 2 ff. om vetskap såsom villkor för avvikelses relevans. Jfr
också Karlgren, Avtalsrättsliga spörsmål2, s. 85 ff.
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sidigt fordringsförhållande samtidigt äro aktuella, kunna mera
omständliga uttryckssätt bli erforderliga. Vid behandlingen av
påföljderna kan man dock i regel utan missförstånd använda
beteckningen »gäldenären» om den part som träffas av en
påföljd, medan den som gör påföljden gällande betecknas
såsom »borgenären».30
Om i ett ömsesidigt fordringsförhållande ena parten skall
fullgöra en naturaprestation, andra parten en penningpresta
tion, är det lämpligt att beteckna den som skall utgiva naturaprestationen såsom »naturagäldenären» och hans motpart så
som » naturaborgenären ».31
Vid sidan av förpliktelser till uppfyllelse och garantiförplik
telser måste man emellertid räkna med ett tredje slag av för
pliktelser som kunna betecknas såsom borgenärsförpliktelser.
En sådan förpliktelse kan sägas vara en osjälvständig pen
dang till en förpliktelse till uppfyllelse eller en garantiförplik
telse, vilka här kunna sammanfattas under benämningen gäldenärsförpliktelser. Gränsdragningen mellan borgenärsförplik
telser och gäldenärsförpliktelser är konventionell och undersökes närmare i det följande; en ledande synpunkt är att man
till borgenärsförpliktelser icke bör hänföra andra förpliktelser
än dem där tvång till fullgörelse är uteslutet och där den domi
nerande påföljden är rätt att hålla inne egen prestation. På
grund av borgenärsförpliktelsernas osjälvständiga karaktär
behandlas de lämpligen i samband med respektive gäldenärs
förpliktelser.32
Vid behandlingen av borgenärsförpliktelsema betecknas den
person, på vilken förpliktelsen vilar, såsom »borgenären» och
hans motpart såsom »gäldenären».
30 Jfr nedan § 35 vid not 1 och § 37 vid not 2—3. Om terminologien vid
kvittning se nedan § 6 vid not 1 och § 33 vid not 10 ff.
31 Bergström (Kollektivavtalslagen s. 13) skiljer på vederlagsgivare
och vederlagstagare. Denna terminologi är dock ej entydig, då enligt van
ligt språkbruk vardera prestationen utgör vederlag för den andra. Om
begreppet naturaprestation se nedan § 3 vid not 4.
32 Se nedan § 18 och § 24.
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„

A. Inledning.

8

En förpliktelse till uppfyllelse innebär, enligt den nyss givna
definitionen,12att gäldenären är skyldig att göra något eller att
icke göra något. Om gäldenären fullgör sin förpliktelse, inträda
inga påföljder av underlåten uppfyllelse och man kan säga att
riktig uppfyllelse skett.
Det avgörande för gränsen mellan riktig uppfyllelse och
underlåten uppfyllelse är alltså att riktig uppfyllelse medför att
alla påföljder utebli, medan underlåten uppfyllelse medför att
åtminstone någon påföljd inträder. Sedan blir det en särskild
fråga, vilken påföljd som är den »första» och vad som ev. skall
tillkomma utöver underlåten uppfyllelse för att andra påfölj
der skola inträda.
I vissa fall kunna emellertid påföljder utebli, ehuru gälde
nären icke fullgjort just det som förpliktelsen enligt vanligt
språkbruk går ut på. En penninggäldenär har t.ex. icke betalat
i vanlig mening men undgår likväl påföljder därför att han
kvittat med en motfordran mot borgenären. Här erbjuda sig två
framställningstekniska möjligheter. Antingen kan man defi
niera det som förpliktelsen går ut på så vidsträckt, att man däri
inbegriper även de övriga alternativ som kunna leda till att
gäldenären undgår påföljder. Eller också kan man nöja sig
med en snävare definition och sålunda skilja mellan riktig
uppfyllelse, dvs. uppfyllelse av det som förpliktelsen »egent
ligen» går ut på, och uppfyllelsesurrogat, som har samma
effekt som riktig uppfyllelse. Denna senare väg, som har stora
1 Se ovan § 2 vid not 28.
2 — 557460
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framställningstekniska fördelar, är den vanliga och kommer att
läggas till grund för den följande framställningen.2
En liknande svårighet uppstår vid avgränsningen mellan
reglerna om förpliktelses innehåll och reglerna om förpliktel
ses förändring och upphörande. I och för sig vore det möjligt
att s.a.s. flytta in reglerna om en förpliktelses förändring och
upphörande i förpliktelsens innehåll. Det har emellertid i all
mänhet befunnits ändamålsenligt att skilja ut reglerna om för
pliktelses förändring och upphörande till särskild behandling
och sålunda vid behandlingen av en förpliktelses innehåll
bortse från att den på grund av nämnda regler är underkastad
vissa begränsningar. Denna metod följes också här.23
Om man nu behandlar förpliktelsernas upphörande såsom
en särskild fråga, måste man draga en gräns mellan det för
hållandet att en förpliktelse uppfylles och det förhållandet att
den upphör — gör man ej detta hamnar man ju i den motsatta
ytterligheten att alla regler om förpliktelsernas innehåll bli
regler om hur förpliktelserna upphöra. Denna gränsdragning
har i allmänhet gjorts så att reglerna om riktig uppfyllelse
hänförts till läran om förpliktelsernas innehåll, medan reg
lerna om uppfyllelsesurrogat hänförts till läran om förplik
telsernas upphörande. Förf, anser detta mindre lämpligt och
kommer att behandla reglerna om uppfyllelsesurrogat i sam
band med reglerna om riktig uppfyllelse.
Det behöver knappast tilläggas, att de nu diskuterade gräns
dragningarna äro rent konventionella och bestämmas av fram
ställningstekniska skäl.
Den följande framställningen behandlar till en början för
pliktelser att göra något — positiva förpliktelser — vilka till
draga sig huvudparten av intresset. Därefter ges en kortare
framställning av de negativa förpliktelserna.
Bland de positiva förpliktelserna står en mycket ofta i en sär2 Se nedan §§ 5—7 och § 12 vid not 1.
3 Karlgren (19 NJMöt s. 206 ff.) har pläderat för den förstnämnda
metoden, såvitt angår frågan om gäldenärens rätt att frånträda en förplik
telse eller påkalla jämkning av denna på grund av ändrade förhållanden.
Jfr nedan § 59 vid not 46—47.
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ställning, nämligen förpliktelsen att betala en summa pen
ningar. Betalning av en summa penningar benämnes i det föl
jande penningprestation, och såsom motsats härtill användes
begreppet naturaprestation om alla andra slag av prestationer.4
Begreppet naturaprestation sammanfaller icke med det av Las
sen och Ussing använda begreppet »naturalopfyldelse», som av
dessa författare användes med syftning jämväl på penningprestatio
ner. Se Lassen, Alm. Del3, § 41 V, och Ussing, Alm. Del3,
§ 11 III, samt Rodhe i Festskrift 1951 för Ussing s. 460.

Då man gör en analys av olika slag av naturaprestationer,
kan man icke nöja sig med att bygga på den typindelning som
framgår av de traditionella förmögenhetsrättsliga instituten:
köp, upplåtelse av nyttjanderätt, deposition etc. De olika insti
tuten äro nämligen icke homogena ifråga om naturaprestationernas innehåll och det är nödvändigt att lösa upp förpliktel
serna i mindre beståndsdelar. Man kan exempelvis ha anled
ning att konstatera, att en säljare i de flesta fall skall av
lämna egendom, men därjämte vanligen skall vårda egen
domen under tiden fram till avlämnandet, ofta tillika tillverka
eller bearbeta egendomen och kanske även transportera den.
En upplåtare skall avlämna egendomen eller åtminstone tåla
intrång i denna och har därjämte en viss plikt att vårda egen
domen. En fraktförare skall transportera egendomen, vårda
denna och slutligen avlämna den till mottagaren. Etc.
Den följande framställningen kommer att i stor utsträck
ning taga sikte på dylika mera preciserade element i parternas
förpliktelser. Det synes dock ej möjligt att ge en systematisk
och uttömmande uppräkning av de element som komma
ifråga.
Förpliktelserna indelas sålunda efter beskaffenheten av de
prestationer, som utgöra förpliktelsernas föremål. Det blir där
för ofta en smaksak om man vill tala om olika typer av för
pliktelser eller om olika typer av prestationer.
4 Vad en penningprestation går ut på belyses närmare nedan § 4 vid
not 19 ff. Om distinktionen mellan penningprestation och naturaprestation
se vidare Olivecrona, Penningenhetens problem, s. 51 ff. Om begrep
pen naturagäldenär och naturaborgenär se ovan § 2 vid not 31.
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B. Förpliktelser att åstadkomma ett resultat och
förpliktelser att visa omsorg.

Om man analyserar de positiva förpliktelserna finner man
att en förpliktelse ibland är definierad genom sitt resultat:
gäldenären skall t.ex. till borgenären avlämna en viss kvantitet
av ett visst slags gods på en viss plats och vid en viss tid. Så
snart detta resultat uteblir, träffas gäldenären av åtminstone
någon påföljd. Man kan säga att det här föreligger en förplik
telse att åstadkomma ett resultat.
Andra förpliktelser äro så konstruerade, att gäldenären vis
serligen är förpliktad att eftersträva ett på angivet sätt bestämt
resultat men ådrager sig påföljder endast om resultatet uteblir
på grund av hans vållande.5 Riktig uppfyllelse förutsätter
alltså frånvaro av vållande. Förf, vill uttrycka detta positivt
så, att gäldenärens förpliktelse går ut på att han skall med
omsorg eftersträva ett resultat.
Åter andra förpliktelser karakteriseras därav, att det resultat
gäldenären skall eftersträva är mer eller mindre obestämt. Man
kan t.ex. avstå från preciseringen av en viss kvantitet och
ålägga gäldenären att på en viss tid prestera största möjliga
kvantitet. Eller man kan avstå från tidsbestämningen och
ålägga gäldenären att prestera en viss kvantitet så snart som
möjligt. Man kan också gå vidare och lämna målet för gälde
närens strävanden obestämt i flera avseenden, ända därhän att
förpliktelsen blir så vag att den lämpligen kan karakteriseras
så, att gäldenären skall söka förverkliga en ändamålsbestäm
melse. I alla dessa fall gäller att gäldenären skall eftersträva
bästa möjliga resultat.
Det är dock nödvändigt att ange ett mått på de uppoffringar
som härvid krävas av gäldenären. Detta mått ges med hjälp
av begreppet vållande. Gäldenären ådrager sig påföljder endast
om vållande ligger honom till last. Man kan därför lämpligen
karakterisera förpliktelsen så att han skall med omsorg efter
sträva bästa möjliga resultat.
De båda sist angivna typerna av förpliktelser vill förf, sam5 Om begreppet vållande se nedan § 29.
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manfatta under benämningen förpliktelser att visa omsorg.
Gemensamt för dem är att vållande alltid är en förutsättning
för att underlåten uppfyllelse skall föreligga.
Distinktionen mellan förpliktelser att åstadkomma ett resultat och
förpliktelser att visa omsorg har i fransk rätt under 1920-talet fram
förts av Demogue (Traité des obligations, V nr 1237, VI nr 599).
Denne talar om »obligations de résultat» och »obligations de moyens».
Distinktionen har sedermera utvecklats framför allt av H. och L.
Mazeaud (se Mazeaud I nr 669 ff.), som i stället använda ter
merna »obligations déterminées» och »obligations générales de pru
dence et diligence». Såväl Demogue som sistnämnda författare
använda emellertid distinktionen uteslutande med sikte på skadeståndspåföljden; une obligation dcterminée blir alltså liktydig med
en förpliktelse som innefattar rent strikt skadeståndsansvar. Frågan
om rent strikt skadeståndsansvar i kontraktsrätten är emellertid för
den franska rättens del oklar och omstridd (jfr nedan § 29 efter not
11 och § 30 efter not 34) och den nu refererade distinktionen, som
dragits in i striden härom, har icke vunnit allmänt erkännande. Av
visande tex. Planiol II nr 699, Colin & Capitant II nr 83.

Inom ramen för en viss typ av förpliktelser kunna före
komma både förpliktelser att åstadkomma ett resultat och för
pliktelser att visa omsorg.
Förpliktelsen att avlämna är väl vanligen en förpliktelse
att åstadkomma ett resultat. Det är emellertid icke alls ovan
ligt att exempelvis en säljare åtager sig att leverera ett visst
objekt eller en viss kvantitet snarast möjligt, eller att han åta
ger sig att före en viss tidpunkt leverera en så stor kvantitet
som möjligt.
En förpliktelse att transportera gods kan ha den innebörden
att fraktföraren skall tillse att godset är framme på en viss
bestämmelseort senast vid en viss tidpunkt.6 En svagare vari
ant är att fraktföraren inskränker sitt åtagande till att han
skall tillhandahålla transportmedlet lastklart på en viss plats
vid en viss tidpunkt, medan han ifråga om transporten blott
åtar sig att utföra denna så snabbt som möjligt. Vid sjöfrakt
går bortfraktarens åtagande vanligen icke ens så långt; han
6 Jfr järnvägstrafikstadgan §§ 73 och 86. Luftbefordringslagen överläm
nar åt parterna att avtala en särskild leveransfrist, se 8 § p).
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åtar sig vid hel- eller delbefraktning blott dels en garanti för
att fartyget vid avtalets ingående har en viss position, dels en
förpliktelse att fartyget skall med tillbörlig skyndsamhet bege
sig till lastningshamnen, där intaga last, sedan bege sig till
lossningshamnen och slutligen där lossa lasten.7 En annan
form är att fraktföraren skall under viss tid utföra största
möjliga transportprestation; vid sjöfrakt talar man här om
tidsbefraktning.8
Ett alldeles särskilt intresse tillkommer de olika varianterna
av förpliktelsen att vårda. Vissa typer av vårdförpliktelser äro
blott förpliktelser att med omsorg eftersträva ett resultat, me
dan andra äro sådana att vårdaren skall åstadkomma ett resul
tat. En vårdare, som har denna strängare förpliktelse och som
därjämte bär ett rent strikt ansvar för värdeersättning, säges
»stå faran» för vårdobjektet. En närmare behandling av de
olika fallen av vårdplikt uppskjutes lämpligen till diskussionen
av detta begrepp.9
En upplåtare har i flera fall en skyldighet att med omsorg
söka avhjälpa fel i upplåtelseobjektet, vare sig detta förelåg
vid avtalets ingående eller uppkommit senare. En sådan skyl
dighet åligger hyresvärd och till synes även bortfraktare.10
Skyldigheten får praktisk betydelse därigenom att upplåtaren
— utöver de påföljder som kunna följa av hans garanti för
upplåtelseobjektets beskaffenhet vid avtalets ingående och
hans vårdplikt för tiden därefter — även kan bli skadeståndsskyldig om han av vållande underlåter att avhjälpa felet.
C. Vilket resultat skall gäldenären åstadkomma
eller eftersträva1?

En förpliktelse att åstadkomma ett resultat går i de flesta
fall ut på att gäldenären skall prestera penningar eller egen7 Se SjöL 90, 98 och 108 §§, jfr Jantzen, Godsbefordring2, s. 263 ff.
Vid styckegodsbefraktning är skyndsamhetsplikten än mera uttunnad.
8
Se SjöL 137 §.
9
Se nedan § 31 vid not 7 ff.
10 Se betr, hyra NyttjL 3: 11 och 16 samt KProp 1939 nr 166 s. 69,
betr, sjöfrakt Jantzen, Godsbefordring2, s. 49 f.
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dom på en viss plats och vid en viss tid. Förpliktelsen kan
också gå ut på att gäldenären själv eller någon annan person
skall infinna sig på en viss plats och vid en viss tid. Slutligen
kan förpliktelsen gå ut på att gäldenären skall åstadkomma ett
immateriellt resultat — i form av ett manuskript, en redovis
ning eller en viljeförklaring t.ex. — på en viss plats och vid
en viss tid.
Vid förpliktelser av här avsedd typ har man anledning att
ställa följande frågor:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vad skall presteras?
Vilken kvantitet skall presteras?
Var skall prestation ske?
När skall prestation ske?
Till vem skall prestation ske?
Vem skall prestera?

En förpliktelse att med omsorg eftersträva ett resultat ger
upphov till samma frågor och härutöver till frågan vad kravet
på omsorg innebär.
En förpliktelse att med omsorg eftersträva bästa möjliga
resultat karakteriseras enligt det nyss sagda av att en eller flera
bestämningar i resultatet ha lämnats öppna, t.ex. kvantitetsbestämningen eller tidsbestämningen. Vid detta slag av för
pliktelser uppkomma alltså åtminstone vissa av de angivna
frågorna jämte frågan vad kravet på omsorg innebär.
Då man säger att gäldenären skall prestera ett resultat, för
utsätter man att det rör sig om en enhetlig företeelse, som kan
lokaliseras till en viss plats och hänföras till en viss tidpunkt.
Exempel härpå är t.ex. att butiksbiträdet lämnar kunden ett
paket över disken. I andra fall är gäldenärens förpliktelse så
beskaffad, att han skall under en viss tidrymd företaga en
serie handlingar. I dessa fall räddar man ofta prestationsbegreppets enhet genom att rikta uppmärksamheten på seriens
slutpunkt och hänföra orts- och tidsbestämningen till denna.
Så sker t.ex. inom köprätten, där man skapat begreppet av
lämna just med sikte på den sista handling säljaren har att
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företaga för att köparen skall komma i besittning av godset.11
Ifråga om fast egendom har begreppet tillträde en motsva
rande funktion.12 Vid tillverkningsavtal markeras ofta slut
punkten av tillverkarens åtgärder genom en slutbesiktning, vid
vilken arbetsprodukten avlämnas.13
Om sålunda avlämnandet betecknar det stadium, efter vilket
gäldenären icke har något ytterligare att fullgöra, ligger däri
bl.a. att avlämnandet icke sker innan gäldenärens plikt att
vårda prestationsobjektet upphört.14
Slutet på gäldenärens handlingsserie kan emellertid vara
mycket uttunnat. Den som sålt gods under klausulen »fritt»
bestämmelseorten har i normalfallet företagit sin sista hand
ling i och med att han överlämnat godset till en självständig
fraktförare; avlämnandet sker dock först på bestämmelseorten
och till dess har säljaren i så måtto en vårdplikt som han
gentemot köparen får bära följderna av att godset förolyckas.13
Tysk rätt har i ett fall släppt prestationsbegreppets enhet. Vid be
talning av penningar till en borgenär på annan ort sker avlämnandet
på avsändningsorten. Trots detta bär gäldenären transportrisken.
Kvar står att tidsbestämningen hänför sig till avsändandet. Se BGB
§ 270.

Ibland fortsättas emellertid relationerna mellan gäldenär
och borgenär i annan form efter avlämnandet. En säljare
åtar sig t.ex. fortsatt tillsyn över levererad egendom. I dylika
fall kan det uppstå svårighet att avgöra, när den första för
pliktelsen är slutligen fullgjord, om ej parterna själva i avtalet
tillräckligt tydligt markerat detta.16
11 A 1 m é n Rubriken till §§ 9—11 vid not 2 a, Lagergren, Delivery,
s. 17 ff. och 45 f. Så också Internationella köplagsutkastet II art. 19.
12
Jfr FJB 1947 4: 10—13.
13
Jfr W i k a n d e r, Materiella arbetsbetinget, s. 81 ff.
14
Se nedan § 31 vid not 7 ff.
15 KöpL 65 §. Jfr Lagergren, Delivery, s. 22 f. Här framhålles, att
det ofta är svårt att på grundval av köpeavtalets innehåll avgöra om det
föreligger ett »expedition contract», där avlämnandet sker vid transportens
början, eller ett »destination contract», där avlämnandet sker vid trans
portens slut. Internationella köplagsutkastet II art. 21 ger en presumtion
för det förra alternativet.
16
Jfr Lagergren, a.a. s. 89 f.
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En komplikation uppstår i sådana fall då en säljare har
skyldighet att vidtaga vissa åtgärder dels med godset, dels
med en symbol för godset, t.ex. ett konossement I utländsk
rätt bestämmes ofta begreppet avlämna med beaktande av alla
dessa åtgärder, med påföljd att godset exempelvis vid cifköp
säges vara avlämnat först då konossementet överlämnats till
köparen. Denna terminologi leder till stora svårigheter däri
genom att rättsregler som tillkommit med sikte på avlämnande
i fysisk mening ofta passa dåligt när det gäller avlämnande
genom en symbol. Svensk rätt undgår dessa svårigheter genom
att skilja på avlämnande av godset i fysisk mening och av
lämnande av en symbol och bestämma rättsverkningarna av
vartdera slaget av avlämnande för sig.17
Det nu sagda har också tillämpning på sådana fall då en
säljare har skyldighet dels att vidtaga vissa åtgärder med god
set, dels att lämna köparen meddelande om dessa åtgärder,18
liksom även på sådana fall då en säljare har skyldighet dels
att avlämna egendom, dels att avlämna en skriftlig överlåtelse
förklaring.19
Framställningen övergår nu till att behandla de olika ovan
nämnda resultatbestämningarna var för sig. Frågan vad kra
vet på omsorg innebär sparas däremot till behandlingen av
de allmänna förutsättningarna för påföljders inträde.20
D. Vad skall presteras1?
§ 4.
De i förevarande avdelning behandlade problemen hänföra
sig i allt väsentligt till sådana prestationer som bestå i av
lämnande av penningar eller egendom.
Vissa problem uppstå av den anledningen, att prestationsobjektet ofta är otillräckligt preciserat i ett avtal, ett påbud eller
en föreskrift av myndighet, varigenom förpliktelsen uppkom
17 Se Lagergren, Delivery, s. 18 ff., särskilt s. 19 not 1. Jfr nedan
§ 8 vid not 1—2.
18 Lagergren, a.a. s. 54 f.
19 Jfr Anders V. Kruse, Misligholdelse, s. 10 f.
20 Se nedan § 29.
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mit. För detta ändamål erfordras vissa utfyllningsregler, med
vars hjälp man kan fastställa vad gäldenären är förpliktad att
prestera.
Sedan detta fastställts, kan det likväl kvarstå ett område,
inom vilket endera parten har att välja prestationsobjekt. Ge
nom valet koncentreras förpliktelsen på ett eller flera bestämda
objekt. En dylik koncentration är erforderlig dels då prestationsobjektet är generiskt bestämt, dels då det är alternativt
bestämt.
Ibland är gäldenären berättigad — kanske också förplik
tad — att i stället för prestationsobjektet prestera ett surrogat.
Förpliktelsen att avlämna egendom kan vara förenad med en
förpliktelse att avlämna en handling som representerar prestationsobjektet eller utgör bevis om rätt till detta. Den kan vidare
vara förenad med en förpliktelse att utfärda en skriftlig över
låtelseförklaring eller en förpliktelse att avgiva en tillförsäkran.
Det finns också anledning att undersöka om riktig uppfyllelse
förhindras därav att gäldenären presterar under protest.
Avslutningsvis beröres i korthet innebörden i förpliktelser att
redovisa och förpliktelser att vårda egendom.
1. Prestationsobjektets precisering.
a)

Naturaprestationer.

Vid naturaprestationer kan prestationsobjektet vara bestämt
antingen såsom ett eller flera individuella föremål eller såsom
en viss kvantitet av en viss art. I senare fallet säges det före
ligga en genusförpliktelse (eller generisk förpliktelse).
Om prestationsobjektet är individuellt bestämt kan det upp
stå behov av regler om objektets avgrånsning. Vid överlåtelse
av fast egendom sker denna avgrånsning i allmänhet med
hjälp av den i fastighetsregistren redovisade fastighetsindel
ningen.1 Även en annan avgrånsning kan emellertid vara be
hövlig, nämligen den som sker med hjälp av begreppet till
behör till fast egendom.2 Tillbehörsreglerna fylla bl.a. den

1
Se härom R o d h e, Fastighetsindelningen, kap. II, särskilt s. 16
2 Se 1895 års lag ang. vad till fast egendom är att hänföra samt FJB
1909 1 kap. och FJB 1947 2 kap.
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funktionen att vad som utgör tillbehör till en fastighet in dubio
ingått i överlåtelse eller upplåtelse av fastigheten.3 I detta av
seende jämförbara med tillbehör kunna också vissa rättigheter
vara ■— en rättighet kan nämligen hava så nära anknytning
till en fastighet att den antages medfölja i en överlåtelse eller
upplåtelse, även om den ej särskilt nämnts.4 Man talar ibland
om »åtföljder» för att beteckna mera perifera delar av det
komplex som ingår i en fastighetsöverlåtelse.

Vid överlåtelse eller upplåtelse av lös egendom uppkomma
motsvarande problem. Vad särskilt beträffar lösa saker måste
man konstatera, att man här ej har hjälp av något lika väl
utmejslat sak- och tillbehörsbegrepp som beträffande fast
egendom. Särskilda svårigheter kunna uppkomma då prestationsobjektet är en rörelse; detta begrepp har — bortsett från
vissa problem rörande förlagsinteckning — föga diskuterats
i svensk rätt, medan det utomlands varit föremål för stor upp
märksamhet.5 Även vid lös egendom kunna rättigheter få
karaktären av åtföljder.6
Ett särskilt problem gäller rätten till avkastning som faller
av ett objekt omkring tidpunkten för avlämnandet. Man bru
kar i detta sammanhang ifråga om fastighet och lös sak skilja
på naturlig avkastning och civil avkastning; till det senare
slaget hänföras penningbelopp som inflyta såsom vederlag för
att annan fått draga nytta av objektet. Två principer komma
här ifråga. Enligt den ena, som kan kallas »förfalloprincipen»,
3 Tillbehörsreglerna fylla även andra funktioner, se FJB 1947 2:6
och 7. Se vidare U n d é n, Sakrätt, II: l3 s. 32 ff.
4 Jfr Rodhe i SvJT 1946 s. 38 samt därutöver H 1892 s. 335 (frälseränta), 1919 s. 59 (skadestånd för att servitut ej förbehållits), 1917 s. 159,
1919 s. 314, 1930 s. 574 samt SvJT 1921 rf. s. 29 (rätt mot arrendator),
H 1885 s. 37 (rätt mot panthavare som brukat fastigheten), 1889 s. 508
(löseskilling för avträdd lägenhet), 1892 s. 566 (ersättning för område som
överlåtits till järnväg), 1924 s. 416 (ersättning vid klander).
5 Se om svensk rätt Lögdberg, Förlagsinteckningsinstitutet, kap.
V och VI, och densamme, Några spörsmål angående förlagsinteckning,
s. 18 ff., samt om utländsk rätt förstnämnda arbete kap. III. Jfr semester
lagen 6 §.
6 Jfr H 1949 s. 700 (ersättning för intrång i patent).
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är det avgörande när avkastningen med fog kan väntas bli till
gänglig, enligt den andra, som kan kallas »belöpandeprincipen», är det avgörande på vilken tid avkastningen belöper.
Förfalloprincipen är huvudregeln beträffande såväl naturlig
som civil avkastning; undantagsvis tillämpas dock belöpandeprincipen ifråga om civil avkastning, såsom beträffande ränta
på obligationer och andra skuldebrev.7
Avgörande tidpunkt är den då avlämnande (tillträde) skall
ske; dock gör köplagen 19 § det undantaget att man vid aktie
köp skall utgå från dagen för köpet.
Ett prestationsobjekt kan också hava »negativa åtföljder»,
dvs. med objektet kan följa förpliktelser, t.ex. att betala skatt
för en fastighet. När det gäller periodiska förpliktelser synes
det föreligga en stark tendens att tillämpa belöpandeprincipen.8 Vid fastighetsköp avtalas sålunda i allmänhet att denna
princip skall bestämma avräkningen av skatter och »onera»
— vilket ofta medför praktiska svårigheter vid fördelningen
— och denna regel har upptagits i FJB 1947 4: 10. Samma
regler torde gälla ränta å intecknad gäld, i den mån köparen
åtagit sig ansvar härför.9 Gäller det åter förpliktelser av en
gångskaraktär kan det ibland vara svårt att hänföra förplik
telsen till någon viss tidpunkt; i så fall återstår blott att tilllämpa förfalloprincipen.10
7 Se KöpL 18—20 §§ samt beträffande hyresbelopp vid överlåtelse av
fast egendom H 1893 s. 510 (exekutiv överlåtelse) och 1903 A 144 (frivillig
överlåtelse). Ibland har emellertid belöpandeprincipen på ganska lösa
grunder ansetts avtalad, se H 1915 s. 477 och 1934 s. 489 — i det senare
fallet åberopades främst blott att förfallodagen inföll så sent som dagen
före tillträdesdagen. FJB 1947 4: 10 tar steget fullt ut och bygger beträf
fande civil avkastning helt på belöpandeprincipen. Frågan beröres även i
NyttjL 2:30 och 3:28, men dessa stadganden torde blott avse att reglera
legitimationen att uppbära arrende resp, hyra, icke att reglera förhållan
det mellan säljare och köpare. Se FJB I 1905 s. 159, jfr SOU 1947:38
s. 194. Se vidare nedan § 13 vid not 58—61. Om dansk rätt se Axel H.
Pedersen, Befusionsopgorelser, s. 11 f.
8 Jfr om fastighetsköp i dansk rätt Axel H. Pedersen, a.a. s. 11 f.
En motsatt sedvana ifråga om bilskatt återgives i Handelsbruk V nr 330.
9 Se SOU 1947:38 s. 195 f.
10 Jfr SvJT 1941 rf. s. 60 (gatukostnadsbidrag).
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En generisk bestämning av prestationsobjektet kan ske med
användning av det allmänna språkbrukets begrepp (t.ex. sol
rosfrö) eller med användning av mera speciella artbenäm
ningar (t.ex. solrosfrö av sorten Imperator). Inom den sålunda
angivna ramen kan en snävare bestämning vinnas genom att
man lägger till en eller flera egenskaper (t.ex. solrosfrö av
sorten Imperator med en viss grobarhet).
Kombinationen av en artbenämning och en egenskap leder
emellertid till en snävare bestämning av prestationsobjektet
endast under förutsättning att denna egenskap finnes hos en
del av arten men icke hos hela denna. Föreligger ej denna
förutsättning, fyller uppgiften om viss egenskap en annan funk
tion; den utgör då en tillförsäkran om viss egenskap hos prestationsobjektet. Har hela arten denna egenskap, är den fri
från fel, saknar arten denna egenskap är den behäftad med
fel.11
Angivandet av vissa egenskaper kan ske icke blott med ord
utan också därigenom att parterna lägga ett prov på godset
till grund för sin överenskommelse.12 Ett annat medel att
ange vissa egenskaper är att i avtal hänvisa till ritningar.
I det följande betecknas den generiska förpliktelsens objekt
såsom en viss kvantitet av en viss art, oavsett det förhållan
det att artbestämningen kan hava skett genom en kombina
tion av artbenämning och vissa egenskaper.
En i avtal given artbestämning kan behöva ytterligare
komplettering. Det är sålunda vid handelsköp vedertaget, att
köparen har anspråk på »god och oskadad handelsvara» en
ligt rådande sedvänja.13 Säkerligen har man att räkna med
att en motsvarande komplettering sker vid andra köp och vid
exempelvis tillverkningsavtal.14
11 Se nedan § 19 vid not 19 och § 22 vid not 2 ff.
12 Se A 1 m é n Rubriken till §§ 42—54 vid not 14 b—23 och § 47 vid
not 31—41.
13 A 1 m é n § 43 vid not 14—15, jfr Rubriken till §§ 42—54 vid not 45.
Se också Stang i TfR 1906 s. 298 ff. Om säljarens valrätt inom arten
se nedan § 4 vid not 47 ff.
14 Se Stang, Innledning3, s. 462 ff. Lagen ang. handel med utsädesvaror stadgar i 5 § för vissa fall att sålt frö, om ej annat avtalats, skall
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I tysk rätt ger BGB § 242 regeln att gäldenären skall fullgöra sin
prestation så, »wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Ver
kehrssitte es erfordern». Denna regel ger underlag för en komplette
ring av artbestämningar på grundval av sedvänjan; den utnyttjas
emellertid även för många andra ändamål, bl.a. såsom underlag för
regler om rätt att på grund av ändrade förhållanden frånträda en
förpliktelse eller påkalla jämkning av denna, jfr nedan § 59 vid
not 45 ff.

En artbestämning kan vara mycket allmän (t.ex. stenkol).
Den kan också gå till motsatt ytterlighet och vara mycket
snäv (t.ex. stenkol ur en viss fartygslast). Köplagen 3 § stad
gar särskilt att även köp med en snäv artbestämning — köp
som avser »viss myckenhet att ur bestämt gods uttagas», av
doktrinen betecknade såsom halvgeneriska köp — skola räk
nas såsom leveransavtal.15 Stadgandet avser att undanröja en
tidigare befintlig tvekan om hur dessa köp skola klassificeras.
Denna tvekan torde ha haft sin grund däri att det vid köp av
detta slag relativt ofta inträffar att ett hinder för leverans
avser hela arten, resp, att hela arten är behäftad med fel, i
vilka fall likheten med köp av bestämt gods är påtaglig. Köp
lagen har (bortsett från 24 §) icke uppmärksammat dessa
specialfall, men det har sedermera i doktrinen gjorts gällande
att man, oavsett om det föreligger ett halvgeneriskt köp eller
icke, bör tillämpa reglerna om köp av bestämt gods så snart
det är fråga om hinder eller fel, som avser hela arten.16
Vid köp av fast egendom anses det icke tillåtet att bestämma
överlåtelseobjektet generiskt på det sättet, att man överlåter
en viss areal, som icke är till läge och gränser bestämd utan
skall uttagas inom ett visst större område.17 Däremot är det
tillåtet att bestämma överlåtelseobjektet såsom en viss kvotdel
av en fastighet, vilket innebär att köparen, om laga skifte kan
motsvara gällande normaltal eller, såframt normaltal saknas, skäliga an
språk å gott frö.
15 Se A 1 m é n §3 vid not 13'—16. I tysk rätt talar man om Vorrats
schuld.
16
Se nedan § 30 vid not 45, § 48 vid not 32 och 37.
17 H 1912 s. 305 (överlåtelseobjektets storlek och belägenhet hade läm
nats obestämda), 1953 s. 183 (annorlunda JustR Walin).
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ske, har anspråk på att utfå ett område vars uppskattningsinnehåll utgör samma kvotdel av hela fastighetens uppskattningsinnehåll.18
b) Penningprestationer.

Den grundläggande formen av penningprestation19 utgör
överlämnande av mynt eller sedlar.
I Sverige förekommer endast mynt som präglats av svenska
staten enligt lag 30/5 1873 om rikets mynt. Samtliga dessa
mynt äro lagliga betalningsmedel, vilket innebär att en borge
när kommer i dröjsmål om han vägrar att mottaga dem såsom
fullgörelse. Dock kan annan borgenär än staten vägra att
emottaga mindre mynt i alltför stora kvantiteter (se nämnda
lag).
Sedlar få numera endast utgivas av riksbanken.20 Att dessa
skola vara lagligt betalningsmedel framgår av RF 72 §.
Att ett mynt är lagligt betalningsmedel uttryckes i anglosachsisk rätt
så att det är »legal tender». Se härom Nussbaum, Money2, s. 45 ff.

Penningprestationens objekt kan sägas vara på en gång
alternativt och generiskt bestämt — de olika valörerna av
mynt och sedlar ge upphov till olika alternativ, inom vilka
objektet är generiskt bestämt. Valrätten tillkommer, med nyss
angiven begränsning, gäldenären.
Sedvanemässigt lämnar borgenären i mån av tillgång växel
pengar tillbaka, om gäldenären presterar valörer som icke gå
jämnt ut med skuldens belopp. Måhända kan man förmoda
18 JDL 9 kap. 1 § och 13 kap.
19 Standardverket på detta område är Nussbaum, Money in the law
national and international2 (1950). Se vidare för en principiell diskussion
Olivecron a, Penningenhetens problem. Jfr också U s s i n g, Alm.
Del3, § 5.
20 Se lag 12/5 1897 om riksbankens sedelutgivningsrätt. Intill utgången
av år 1903 fingo även privata banker utgiva sedlar. Riksbankens monopol
har medfört att övriga banker såsom huvudregel äro förbjudna att utgiva
tryckta eller graverade, till innehavaren eller till viss man eller order
ställda förbindelser. Se senast lag 31/3 1955 om bankrörelse 66 §. Jfr också
förbudet mot accept av check, se ChL 25 § 2 st.

31

§ 4

VAD GÅR FÖRPLIKTELSEN UT PÅ?

att borgenären är skyldig att göra detta om det kan ske utan
väsentlig olägenhet.21
Kan borgenären icke växla, äro olika möjligheter tänkbara.
Antag att gäldenären skall betala 130 kr. och erbjuder en sedel
på 100 kr. och en på 50 kr.
a) Borgenären äger avvisa hela beloppet, med påföljd att
gäldenären kommer i totalt dröjsmål.
b) Borgenären äger avvisa sedeln å 50 kr., med påföljd att
gäldenären kommer i dröjsmål med 30 kr.
c) Borgenären måste taga emot 100 kr. och ge gäldenären
en rimlig frist att anskaffa 30 kr.
d) Borgenären måste taga emot 150 kr. och själv anskaffa
och till gäldenären överlämna 20 kr.

Alternativ a) torde kunna, av skäl som anföras i det föl
jande, i huvudsak lämnas ur räkningen.22 Alternativ b) är
kanske huvudregeln, men säkerligen måste man i åtskilliga
levnadsförhållanden räkna med att gäldenären har så stort fog
att räkna med att borgenären skall växla rimliga belopp, att
denne i brist på växelpengar måste acceptera något av alter
nativen c) eller d).
Betalning med mynt och sedlar kallas kontant betalning.23
I nutiden sker emellertid betalning av penningmedel i stör
sta utsträckning utan kontanter, med hjälp av å vista tillgodo
havanden hos banker och postverket. Detta kan ske genom
olika förfaranden, som skulle kunna karakteriseras på föl
jande sätt:
a) Gäldenären överlämnar en anvisning på ett tillgodoha
vande (check, postanvisning, postgiroutbetalningskort).
b) Gäldenären överlåter ett tillgodohavande (girering mellan
checkräkningar eller postgirokonton, överlåtelse av postremiss växel).
c)
Gäldenären anskaffar ett tillgodohavande (inbetalni
21
22
23
§ 11

Så U s sing, Alm. Del3, § 5 II 4.
Se nedan § 40 vid not 15—20.
Ordet kontant användes dock även såsom tidsbestämning, se nedan
not 7.
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borgenärens checkräkning eller postgirokonto, köp av en till
borgenärens order ställd postremissväxel).
Betalning på detta sätt kan, i anslutning till Olivecronas
terminologi, kallas bokbetalning. Man kan också med en bild
säga att betalning här fullgöres med hjälp av bokpengar2^
Bokbetalningarna ha i praktiken fått en så dominerande
ställning, att domstolarna säkerligen numera skulle, ev. med
stöd av fingerat samtycke från borgenären, utgå från att denne
har en långtgående skyldighet att finna sig i sådan betalning.
I brist på vägledande rättspraxis är det dock ej möjligt att
närmare fixera var gränsen kan gå.24
25
En lagbestämmelse i denna riktning finnes för ett speciellt
fall i nyttjanderättslagen 3: 21, som föreskriver att hyra alltid
får betalas genom postanvisning eller postgiro.
I fransk rätt har man under andra världskriget, i syfte att möjlig
göra offentlig kontroll, föreskrivit att vissa betalningar måste ske i
form av bokbetalning om de överstiga närmare angivna belopp, vid
äventyr av straff. Se Colin & Capitant II nr 494. Enligt lag
24/5 1951 utgör gränsen i normalfallen 100.000 frs.

Å andra sidan är att notera den avvisande inställning gent
emot bokbetalningar, som kommer till synes i aktiebolags
lagens bestämmelser om inbetalning av aktiekapital, lästa efter
ordalagen.26
I den mån bokbetalningar godtagas uppstår frågan hur långt
betalningstransaktionen skall ha fortskridit inom prestationstiden, för att icke dröjsmål skall uppstå.
Det har gjorts gällande att en check eller en postremissväxel
bör komma borgenären till handa i så god tid att han skall
kunna lyfta beloppet i kontanter före prestationstidens ut24Olivecrona i Festskrift 1950 för Ekeberg s. 402 och i Penning
enhetens problem s. 60 ff., 75 och 93 ff.
25 Se Olivecrona i Festskrift 1950 för Ekeberg s. 404 ff. samt i
Penningenhetens problem s. 63 och 66 ff. Jfr också SvJT 1922 rf. s. 28.
Se vidare A u g d a h 1, Obligas jonsrett, s. 41 och Gomard i Juristen
1954 s. 482 ff.
26 Se ABL 219 §, jfr lagen om bankrörelse 187 §, lagen om försäkrings
rörelse 331 §. Jfr Danielsson, Aktiekapitalet, särskilt s. 151 ff.
3 — 557460
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gång.27 Belägg härpå saknas dock. Beträffande betalning av
hyra per post finnes ett speciellt stadgande i nyttjanderättslagen 3:21 att betalning anses ha skett den dag då postanvis
ning eller inbetalningskort avlämnats på postanstalt, resp, den
dag då girokort eller utbetalningskort inkommit till postgiro
kontoret. Dock gäller denna regel endast såvitt fråga är om
hyresvärdens hävningsrätt — det rör sig alltså i själva verket
endast om en standardisering av kravet på väsentlighet hos
dröjsmål såsom villkor för hävningsrätt,28 medan det lämnas
öppet hur långt transaktionen skall ha fortgått inom prestationstiden för att ingen påföljd alls skall inträda. Kanske be
tyder detta att borgenären skall hava haft postanvisning eller
utbetalningskort tillgängligt för lyftning före prestationstidens
utgång.29 Kanske betyder det vidare att borgenären skall hava
fått kontoutdrag beträffande girering eller insättning inom
nämnda tid. Dessa frågor stå tills vidare öppna.
Om det i ett land cirkulerar olika lagliga betalningsmedel
med inbördes växlande värde kan det förekomma avtal om att
betalning skall ske i ett visst av dessa mynt. Är däremot mynt
systemet enhetligt, har en dylik klausul intresse blott med
hänsyn till risken för framtida förändringar i myntsystemet.
I länder med guldmyntfot har det under det senaste århundra
det ofta förekommit att man, med tanke på risken för en fram
tida depreciering av sedlarna, stipulerat betalning i guldmynt.
En dylik bestämmelse kallas en guldmyntklausul.30 Denna
klausul skulle få betydelse om en ny fast värderelation mellan
sedlar och guldmynt infördes eller om sedlarnas värde lös
gjordes från guldmyntet, i senare fallet dock under förutsätt
ning att guldmynt alltjämt cirkulerade. Då ett stort antal län
der, bland dem Sverige, vid 1930-talets början lämnade guld
myntfoten, inträffade emellertid något annat, nämligen att
sedlarnas värde lösgjordes från guldmyntets, utan att några
27 Walin, Hyreslagen3, s. 110.
28 Se nedan § 37 not 72.
29 Så Walin, a.a. s. 112.
30 Från guldmyntklausuler böra skiljas guldvärdeklausuler, se nedan
§ 9 vid not 18.
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guldmynt kunde erhållas från centralbanken. Guldmyntklau 
sulen blev alltså omöjlig att tillämpa just när den skulle få
betydelse.31
Vi ha hittills förutsatt att det varit fråga om en i svenskt
mynt uttryckt förpliktelse, betalbar i Sverige.
Penningförpliktelser uttryckta i ett annat lands valuta och
betalbara i detta land torde i allmänhet ifråga om sättet för
betalning vara underkastade detta lands lag och kunna alltså
här lämnas åsido.32 Däremot är det erforderligt att behandla
det fallet att förpliktelsen är uttryckt i ett lands valuta men
betalbar i ett annat land.
Man möter här på flera områden den regeln, att gäldenären
vid betalningen kan välja mellan den valuta, vari förpliktel
sen är uttryckt, och betalningsortens valuta, såvida ej »effek
tiv» betalning i förpliktelsens valuta är föreskriven.33
Samma regel ges i tysk rätt av BGB § 244, i schweizisk rätt av OR
Art. 84. Fransk rätt synes benägen att ge vardera parten rätt att på
fordra att betalning skall ske i betalningsortens valuta, se Colin &
C a p i t a n t II nr 492 och Nussbaum, Money2, s. 375 not 66.
Engelsk rätt lägger delvis en annan synpunkt till grund: engelsk dom
stol får icke döma ut ett penningbelopp annorledes än i det egna
landets valuta, men innan dom fallit (eller åtminstone innan talan
väckts) kan borgenären frigöra sig genom att betala i den valuta vari
förpliktelsen är uttryckt eller i betalningsortens valuta. Se N u s sb a u m, Money2, s. 364 ff.

Oavsett vilken valuta som är föreskriven eller utvald för
betalning, kommer betalningsortens valuta till användning då
borgenären får likvid genom ett exekutivt förfarande.34
31 Att en guldmyntklausul dock kan få effekt såsom guldvärdeklausul
omtalas nedan § 9 vid not 21.
32 Däremot kan den svenska valutalagstiftningen vara tillämplig, se
nedan § 4 vid not 42 ff.
33 Se SkbrL 7 §, VxL 41 § och ChL 36 §. Jfr t.ex. H 1919 s. 401, 1941
s. 350. I H 1922 s. 276 ansågs gäldenären på grund av handelsbruk skyldig
att fullgöra effektiv betalning i utländskt mynt. Om betalning med sedlar
som på grund av valutareglering icke utan tillstånd få återföras från
betalningsorten till sitt hemland se H 1952 s. 382 (jfr H j e r n e r i SvJT
1954 s. 116 not 1).
34 Jfr SOU 1935: 14 s. 61. Jfr också H 1952 s. 41.
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Att gäldenären kan förlora en honom tillkommande valrätt
vid dröjsmål omtalas i det följande.35 Likaså behandlas frågan
om normen för omräkning av förpliktelsens valuta till annan
valuta längre fram.36
Om nu en förpliktelse att i Sverige prestera utländsk valuta
föreligger, återstår att undersöka dennas innebörd. Helt all
mänt torde man därvid kunna få en viss ledning av den iakt
tagelsen, att prestation av utländsk valuta betraktas ibland
såsom naturaprestation, ibland såsom penningprestation. Då
utländsk valuta förvärvas eller avyttras mot vederlag i in
ländsk sådan, torde man sålunda ha att tillämpa reglerna om
köp.37 I andra fall, då valutan utgör vederlag för en natura
prestation, torde man ha att betrakta den såsom en penning
prestation och sålunda tillämpa exempelvis regler om köp,
icke regler om byte.
Utländsk valuta kan liksom svensk presteras antingen genom
avlämnande av mynt eller sedlar eller också genom en bok
betalning. Innebörden i bokbetalningen skall då vara att borge
nären erhåller ett tillgodohavande i denna valuta, resp, en
anvisning på ett sådant tillgodohavande. Skall prestationen gå
ut på effektiv betalning måste uppenbarligen också tillgodo
havandet göra det. Till de nyss nämnda formerna för bok
betalning kom tidigare även överlåtelse av växlar, utfärdade
av annan än bank. Numera har, bl.a. på grund av valutaregleringarna, sistnämnda betalningsform blivit mindre van
lig, varjämte användningen av mynt och sedlar i internatio
nella betalningar reserverats huvudsakligen för reseändamål.
Slutligen är att anteckna, att en gäldenär exempelvis vid
uppläggande av ett internationellt obligationslån kan förplikta
sig att, efter borgenärens val, alternativt betala på en av flera
i skilda länder belägna orter, i den valuta som är gångbar på
betalningsorten.38
35 Nedan § 9 vid not 37, jfr också § 45 vid not 33.
38 Nedan § 9 vid not 36 ff.
37 Jfr A 1 m é n Rubriken not 19.
38 Se KProp 1932 nr 264 s. 11 ff. och Nussbaum, Money2, s. 387 ff.
Se också nedan § 9 vid not 31—32.
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Om ett obligationslån konstruerats på detta sätt, är avsikten
härmed närmast att obligationerna skola kunna placeras i
dessa länder och att varje borgenär skall njuta den rent prak
tiska fördelen att få betalt i sitt eget lands valuta. Om valu
tornas värderelationer förändras efter lånets utgivning, komma
emellertid alla borgenärer att — i den mån valutarestriktioner
ej lägga hinder i vägen — kräva betalning i den bästa valutan,
varför gäldenärens förbindelse i realiteten lyder å den förbin
delse som vid betalningstiden har det högsta värdet. Vid 1931
års penningkris blev detta särskilt märkbart ifråga om förbin
delser i flera valutor, av vilka vissa lämnade guldet tidigare,
andra senare. Rätten att kräva betalning i guldvaluta blev för
en borgenär i ett land som lämnat guldmyntfoten likvärdig
med en guldvärdeklausul och den kunde träffas av vissa i det
följande närmare angivna invändningar mot sådana klau
suler.38
39 På grund härav fann man det erforderligt att i lag
17/6 1932 om betalning på grund av vissa obligationer icke
blott suspendera vissa guldvärdeklausuler utan även skydda
svenska utfärdare av obligationer i svenskt och utländskt mynt
mot krav från svenska obligationsinnehavare på betalning i
guldvaluta. Man utfärdade alltså exportförbud på obligatio
nerna ifråga och föreskrev att obligationer som vid export
förbudets utfärdande funnits i Sverige blott behövde betalas i
svenskt mynt.40 Alla i utlandet befintliga obligationer skulle
däremot även i fortsättningen medföra rätt att kräva betalning
i den bästa valutan.
Det förekommer att olika valutor hava samma namn — det
närmast till hands liggande exemplet är danska, norska och
svenska kronor. Det kan då lätt uppstå ovisshet om vilken
valuta som är åsyftad. Om någon av valutorna är gångbar på
den ort där betalning bör ske, har den in dubio företräde.41
38 Se nedan § 9 vid not 25.
40 Se KProp 1932 nr 264 s. 11 ff. Detsamma skedde i Norge, se A u gdahl, Obligasjonsrett, s. 37 f. Om utländska försök att »tolka» obliga
tionslån av denna typ så att varje obligationsinnehavare skulle kunna
kräva betalning endast i sitt hemlands valuta se Nussbaum, a.a. s. 391 f.
41 Se VxL 41 § och ChL 36 § samt H 1918 s. 83, 1920 s. 500, 1926 s. 67,
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Den svenska valutalagstiftningen har ställt förfoganden över
utländsk valuta och delvis även förfoganden över svensk va
luta under en ingående kontroll.42 Kontrollen avser förfogan
den dels över betalningsmedel (varmed här avses sedlar och
skiljemynt samt växlar, checkar och andra penninganvis
ningar), dels över värdepapper (främst aktier och obligatio
ner), dels över fordringar som icke representeras av värde
papper. Man har alltså, för att hindra allmänheten att övergå
från sedvanliga betalningsformer till nya sådana, utsträckt
kontrollen även till tillgångar som, med borgenärens samtycke,
skulle kunna användas såsom ersättning för sedvanliga »bok
pengar».
I princip fordras det riksbankens tillstånd dels för att, mot
vederlag i svenskt mynt, förvärva utländska betalningsmedel
(dvs. utländska sedlar och skiljemynt samt andra betalnings
medel som innefatta rätt till betalning i utländskt mynt)43 och
utländska fordringar (dvs. fordringar som innefatta rätt till
betalning i utländskt mynt).44 Vidare fordras tillstånd för att
ur riket utföra svenska eller utländska betalningsmedel, värde
papper och andra presentationspapper som representera en
fordran, liksom även för att till konto eller räkning, som föres
i utlandet, överföra tillgodohavande här i riket. Slutligen er
fordras tillstånd för varje betalning från en i Sverige bosatt
person (inlänning) till en i utlandet bosatt person (utlänning)
ävensom för överlåtelse av sådan tillgång som enligt det nyss
sagda ej får föras ur riket.
SvJT 1919 rf. s. 58. Avvikande H 1927 s. 84 (gäldenären hade skälig an
ledning att räkna med avtalsortens valuta). Jfr Nussbaum, a.a. s. 376
ff. och 393 ff., samt Ussing i UfR 1926 s. 175 ff.
42 Valutalagen 22/6 1939 samt valutaförordningen 25/2 1940. Se Ivar
Philipson, Das Devisenrecht Schwedens (1943), och Lars H j e rn e r, Valutalagstiftning och valutaförvaltning i Sverige 1939—1954, Eko
nomisk revy 1955 s. 135—153. Komparativa analyser av moderna valuta
regleringar återfinnas i Lemkin, Valutareglering och clearing (1941),
samt i Nussbaum, a.a. s. 446 ff.
43 Även om gäldenären kan välja att betala i svenskt mynt, se KProp
1939 nr 290 s. 15.
44
Jfr föreg. not.
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Kort uttryckt fordras alltså tillstånd dels för inköp av ut
ländsk valuta, dels för utförsel av svensk och utländsk valuta,
dels för betalning av svensk eller utländsk valuta från inlänning till utlänning. För att göra systemet så »tätt» som möj
ligt har man satt upp spärrar på tre olika stadier som kunna
tänkas förekomma vid en betalningstransaktion.
Motsvarande spärrar gälla för transaktioner i motsatt rikt
ning. Det erfordras sålunda tillstånd för införsel från utlandet
av betalningsmedel, talonger till värdepapper samt sådana
presentationspapper som representera en fordran. Det erford
ras vidare tillstånd för att, mot vederlag i svenskt mynt, av
yttra utländska betalningsmedel och utländska fordringar.
Härtill kommer att värdepapper, som införts till riket efter
valutaförordningens ikraftträdande eller som här förvaras för
utlänning, icke få säljas utan tillstånd. Slutligen erfordras
tillstånd för betalning från utlänning till inlänning. Tillstånd
erfordras alltså i korthet dels för införsel av svensk eller ut
ländsk valuta, dels för försäljning av utländsk valuta, dels för
betalning av svensk eller utländsk valuta från utlänning till
inlänning.
Nu angivna regler kompletteras av en möjlighet till tvångsinlösen av utländska betalningsmedel, utländska värdepapper
och utländska fordringar, vilka tillhöra en i Sverige bosatt
person. Såsom förberedelse för en dylik tvångsinlösen har
stadgats ett generellt skingringsförbud för dylika tillgångar.
Spärrarna ha emellertid icke inskränkts till betalningstransaktioner och vad som kan utgöra förberedelser härtill och kon
sekvenser härav. Det har därjämte ansetts erforderligt att i
valutaförordningen 6 § (dock utan synbart stöd i valutalagen)
förbjuda tillskapande av vissa betalningsförpliktelser mellan
inlänning och utlänning. Sålunda erfordras tillstånd av riks
banken om inlänning vill ikläda sig gäld till utlänning, där ej
fråga är om ingående av köpeavtal på i branschen allmänt
tillämpade köpevillkor eller om vidtagande av därmed jäm
förliga åtgärder. Likaså erfordras tillstånd om inlänning vill
lämna försträckning mot säkerhet av borgen av utlänning.
Slutligen finnas vissa bestämmelser i valutaförordningen 13
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§ (även de utan synbart stöd av valutalagen) som utgöra mot
satsen till spärrar. Inlänning får ej medgiva utlänning betalningsanstånd, och han får icke uppskjuta betalning till en ut
länning, allt i den mån ej annat följer av handelsbruk. Sist
nämnda bestämmelse innebär, om den skall tagas efter orden,
att man infört straff såsom påföljd för betalningsförsummelse.45
De nu refererade bestämmelserna utgöra en ram, inom vil
ken riksbanken kan bevilja befrielse från eller lindring i de
skyldigheter, som sålunda stadgats. Sådana medgivanden läm
nas dels in casu, dels genom generella bestämmelser av större
eller mindre varaktighet.
En mildare form för ingripande i de internationella betal
ningarna är tvångsclearingen, som behandlas i det följande i
samband med reglerna om betalning genom deposition.46
2. Koncentration av en obestämd
förpliktelse.

Frågor om koncentration uppstå, såsom redan antytts, dels
vid generiska förpliktelser, dels vid alternativt bestämda för
pliktelser.
En genusförpliktelse måste förr eller senare koncentreras på
ett eller flera bestämda föremål, och i samband därmed uppstå
åtskilliga problem.
Hithörande frågor bli främst aktuella vid köp av lös egen
dom, varför den följande framställningen främst avser denna
avtalstyp. Motsvarande frågor uppkomma dock även vid så
dana tillverkningsavtal som ej äro köp samt vid avtal om nytt
jande av generiskt bestämd lös egendom.
Det står utom diskussion att det ankommer på säljaren att
välja ut de föremål som skola avlämnas, bortsett från det i
praktiken sällan förekommande fallet att fullgörelse fram
tvingas genom att exekutiv myndighet uttager egendom ur
säljarens lager.
45
46

Se nedan § 53 vid not 4.
Se nedan § 12 vid not 47—48.
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Det förekommer emellertid att köparen har rätt att inom den
av artbestämningen givna ramen välja en snävare artbestäm
ning. Inom denna snävare ram får sedan säljaren välja prestationsobjekt. Köp av denna konstruktion kallas specifikationsköp.47 Likaså är det vid tillverkningsavtal vanligt att bestäl
laren under arbetets gång genom anvisningar preciserar tillverkningsobjektets beskaffenhet.
Det är allmänt antaget att säljarens val är definitivt i och
med att vissa föremål avlämnats.48 Det är däremot icke nöd
vändigt att någon koncentration av förpliktelsen äger rum före
det ögonblick då avlämnandet sker. Vanligen måste emellertid
säljaren någon tid i förväg välja ut prestationsobjektet och
genom bearbetning eller transport förbereda avlämnandet.
Koncentrationen går ett steg längre om säljaren meddelar kö
paren vilket val han träffat och den når sin slutpunkt om
köparen accepterar detta val.
Om köparen accepterat säljarens val, har förpliktelsen enligt
en utbredd uppfattning därmed övergått till att avse en indi
viduellt bestämd prestation.49 Problemet gäller nu om något
av de tidigare stadierna av koncentration medför åtminstone
en viss effekt i samma riktning.
Skillnaden i rättsverkningar mellan genetiskt köp och köp
av bestämt gods hänför sig dels till frågan om säljarens rätt
att välja prestationsobjekt, dels till frågan om farans övergång,
47 Se A 1 m é n Tillägg till § 28. Jfr även nedan § 4 vid not 63.
48 Se H i 11 g å r d, Säljarens stoppningsrätt, s. 140 med not 5, U s s i n g
i UfR 1929 s. 155. Se vidare om fransk och engelsk rätt R o s s, Ejendomsret og Ejendomsovergang, s. 301 ff., samt Lagergren, Delivery,
s. 102 ff. och 124 ff. Särskilda svårigheter uppstå emellertid om man,
såsom sker i engelsk rätt, i begreppet avlämnande sammanför avlämnandet
av gods och avlämnandet av konossement; detta har lett till att en säl
jare som avlämnat gods till en självständig fraktförare mot konossement
ställt till honom själv (eller order) i vissa fall anses bibehållen vid rätten
att byta ut godset. Se Ros s, a.a. s. 312, och Lagergren, a.a. s. 109 f.
49 Se A 1 m é n § 17 vid not 48—49, Hasselrot, HB, I2 s. 86, och
Lagergren, Delivery, s. 24 f. Enligt Bagge (SvJT 1944 s. 873) kan
köparens medverkan bestå i ett uttryckligt eller tyst medgivande att säl
jaren å köparens vägnar får förrätta avskiljandet.
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dels till frågan om förutsättningarna för skadeståndsskyldighet vid underlåten uppfyllelse på säljarens sida.50
Vi se till en början på frågan om farans övergång.
En säljare har, såsom i det följande skall omtalas, i vissa
fall förmånen att få tillgodoräkna sig förlust av köpeobjektet
såsom likvärdig med avlämnande. Detta kan inträffa även vid
genusköp, under förutsättning att han koncentrerat sin för
pliktelse på vissa föremål. Förhållandet uttryckes så, att kon
centrationen medfört att faran övergått före avlämnandet.51
Den grad av koncentration som är erforderlig för att faran
skall kunna övergå på köparen anges i köplagen 37 § så, att
visst gods skall vara avskilt för köparens räkning; däremot
kräves icke, såsom tidigare dansk och norsk doktrin ifrågasatt,
att säljaren skall hava underrättat köparen om avskiljandet.52
Vid beställningsköp kan kravet på avskiljande vara uppfyllt
redan därigenom att objektet är tillverkat enligt beställarens
särskilda föreskrifter.53
Ett annat problem hänför sig till frågan om skadeståndsskyldighet.
Om det föreligger rent strikt ansvar för fullgörande av en
generisk prestation, t.ex. ett leveransavtal, kan det förekomma
att detta ansvar mildras till ett culpaansvar (med omvänd
bevisbörda; jfr köplagen 23 §), då gäldenären koncentrerat
sin förpliktelse på vissa föremål. En dylik lindring avtalas
ibland i den formen att säljaren reserverar sig för »varans
lyckliga framkomst». Härvid åsyftas en sådan koncentration
som består i transport av varan (i allmänhet sjöledes) till avlämningsorten; det är emellertid diskutabelt huruvida det där50 I sådana rättssystem där köparen får skydd mot säljarens borgenärer
utan tradition uppkommer jämväl frågan om koncentration såsom villkor
för att genusköparen skall vinna dylikt skydd. Se Olsson, Köpares
borgenärsskydd, kap. V.
51 SeKöpL 37 § samt nedan § 31 vid not 6 och § 42 vid not 14.

52 Se A 1 m é n § 37 vid not 20—38.
53 Se
A 1 m é n § 37 vid not 39—43 och U s s i n g, Kob2, § 10 IIB 2.
Att medA 1 m é n säga att köpet i dylika fall är ett speciesköp (§ 3 vid
not 20—22) synes blott göra saken oklar.
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jämte kräves ett meddelande till köparen vari transporten in
dividualiseras.54 Ibland ges den angivna klausulen dessutom
den tolkningen att säljaren, om godset förstöres under trans
porten, icke behöver avlämna annat gods ens om han har det
lätt tillgängligt eller lätt kan anskaffa det.55
Det har i doktrinen framförts önskemål om en inskränkning
av det i köplagen 24 § stadgade rent strikta ansvaret för dröjs
mål.56 Dessa önskemål åsyfta de fall, då säljarens transportföranstaltningar slå fel. Önskemålen skulle kunna tillgodoses
därigenom att den koncentration som ligger i att visst gods
transporteras till platsen för avlämnandet får medföra att 23 §
blir tillämplig i stället för 24 §. Däremot är det icke ifrågasatt
att säljaren skulle kunna till lindring av sitt ansvar åberopa
att han avtalat om inköp av gods men svikits av sina leveran
törer. Denna svagare koncentration skulle alltså icke god
tagas.57
Om säljaren i det ena eller andra avseendet kan till sin för
del åberopa att koncentration skett, måste han då låta detta
gälla även till sin nackdel? Med andra ord, har han genom de
nyss angivna åtgärderna oåterkalleligen valt prestationsobjekt,
eller får han, sedan koncentrationen medfört vissa rättsverk
ningar till hans förmån, likväl fullgöra köpet med andra före
mål? Säljaren kan ha intresse av att göra ett dylikt utbyte
exempelvis om de ursprungligen utvalda föremålen förstörts
under den tid han stod faran härför eller om de icke i tid
hinna fram till leveransorten eller också om han finner en
annan köpare till dessa.
Det anses att säljaren icke bundit sig till leverans av vissa
föremål allenast därigenom att han avskilt dessa för köparens
54 Se A 1 m é n § 24 vid not 100 c—100 f, Bagge i SvJT 1944 s. 879,
Ljungm an, Sydfruktslasten, s. 160 ff., Lagergren, Delivery, s. 26,
och Us sing, Kob2, § 10' II B 2 och III B.
55 Se L j u n g m a n, Sydfruktslasten, s. 160 f. Detta synes vara A 1m é n s mening, se § 24 vid not 100 d.
56 Se närmare nedan § 48 vid not 61.
57 Se Ljungman, Sydfruktslasten, s. 165.
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räkning.58 Huruvida säljaren binder sig genom att dessutom
lämna köparen ett meddelande om avskiljandet är ovisst; i
varje fall kan han knappast vara bunden om köparen avvisar
meddelandet.59
I tysk rätt, där rent strikt ansvar ej förekommer i samma utsträck
ning som enligt köplagen 24 §, blir frågan om koncentrationens ver
kan mot köparen aktuell blott ifråga om farans övergång. Man fast
ställer därför en viss bestämd tidpunkt, då koncentrationen sker, och
förklarar att genusköpet därmed övergår till ett speciesköp. Se B GB
§ 243. Härav drages så den slutsatsen att koncentrationen (i huvud
sak) gäller även mot säljaren.

Några begränsningar av säljarens rätt att inom arten fritt
välja de föremål han vill leverera torde icke kunna uppställas.
Utländsk rätt stadgar ofta att godset skall vara av »medelsort
och medelgodhet», men denna regel har icke ansetts kunna
upptagas i köplagen och kan ej heller eljest uppställas för
svensk rätts del.60 Dock är det naturligtvis ej uteslutet att
avtalsvis stadga att godset inom vissa bestämda gränser skall
fördela sig med en någorlunda jämn blandning av bättre och
sämre, eller något dylikt.
En koncentration av förpliktelsen är också erforderlig om
dess objekt är alternativt bestämt. Det enklaste fallet är att
alternativen utgöras av två eller flera individuella föremål,
som parterna icke betrakta såsom ensartade (i motsatt fall är
prestationen generisk). Även generiska prestationer kunna vara
alternativa (kaffe eller té), liksom en kombination av indi
viduella och generiska prestationer (en viss begagnad bil eller
en ny bil av ett visst fabrikat).
Det brukar sägas att valrätten mellan de olika alternativen
58 A 1 m é n § 28 vid not 66 a—67, Hasselrot, HB, I2 s. 86. Jfr
R o s s, Ejendomsret og Ejendomsovergang, s. 301 ff., samt Lagergren,
Delivery, s. 102 ff. och 124 ff. U s s i n g (Kob2 § 2 V A) vill emellertid
såsom huvudregel anse säljaren bunden då faran övergått på köparen.
59 Jfr Lassen, Alm. Del3, § 62 not 33, och H i 11 g å r d, Säljarens
stoppningsrätt, s. 136.
60 Se A 1 m é n § 43 vid not 6—15 med hänv., särskilt till Stang i
TfR 1906 s. 298 ff.
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in dubio bör tillkomma gäldenären.61 Vidare brukar det sägas
att om ena alternativet blir omöjligt, förpliktelsen koncentre
rar sig på det andra.62 Att belägga dessa regler för svensk rätts
del synes dock icke vara möjligt.
I tysk rätt ger BGB i §§ 262—265 regler om Wahlschuld, bland
vilka bl.a. de nu angivna reglerna återfinnas. BGB:s regler anses dock
allmänt vara otillfredsställande såsom varande alltför abstrakta gene
raliseringar.

Ett i praktiken vanligt specialfall av alternativt bestämd
förpliktelse föreligger vid sådana specifikationsköp, där köpa
ren har rätt att inom en viss artbestämning välja mellan vissa
bestämda underarter.63

3.
Uppfyllelsesurrogat. Inledning.
§ 5.
Det har förut antytts att gäldenären i viss utsträckning kan
frigöra sig från sin förpliktelse genom att prestera något annat
än riktig uppfyllelse. Det är lämpligt att säga att gäldenären
i dessa fall åstadkommer ett uppfyllelsesurrogat.
En typ av uppfyllelsesurrogat aktualiseras av att det blir
omöjligt att prestera riktig uppfyllelse, t.ex. därför att det ob
jekt som bort avlämnas går förlorat. Ibland har redan omöjlig
heten samma effekt som riktig uppfyllelse, ibland har omöjlig
heten åtminstone till följd att gäldenären kan frigöra sig ge
nom att avlämna penningar eller egendom som trätt i stället
för ett förlorat objekt.
En annan typ av uppfyllelsesurrogat är kvittning: gälde
nären fullgör sin förpliktelse genom att avstå från en motfordran mot borgenären.
Slutligen bör man såsom uppfyllelsesurrogat upptaga datio
in solutum och datio solvendi causa: gäldenären frigör sig —
61 Se beträffande köp A 1 m é n § 3 vid not 19—19 a samt generellt
U s s i n g, Alm. Del3, § 4 IV A.
62 Se beträffande köp Almén § 17 vid not 201—203.
63 Om specifikationsköp se vidare ovan § 4 vid not 47. Jfr H 1923 A 538
om skyldighet för köparen på grund av sedvana att fördela specifikationen
mellan underarterna.
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i andra fall än de nu nämnda — genom att i samförstånd med
borgenären avlämna ett annat objekt än det som bort av
lämnas.

4. Surrogat då riktig uppfyllelse blivit
omöjlig.
Omöjlighet att prestera kan i vissa fall vara likvärdig med
att prestation skett. Hithörande problem behandlas i annat
sammanhang i det följande.1
Ett uppfyllelsesurrogat i mera bokstavlig mening föreligger
i sådana fall då uppfyllelse sker genom avlämnande av ett
penningbelopp (eller en fordran å ett dylikt belopp) som trätt
i stället för viss egendom.
Surrogatet betecknas i tysk rätt såsom das stellvertretende commodum. Se härom BGB § 281.

Ett dylikt surrogat erhålles i flera fall.
a) Ibland har en gäldenär, som skall avlämna egendom, t.ex.
en säljare eller en hantverkare, rätt att, såsom en påföljd av
mora accipiendi hos borgenären, sälja egendomen för motpar
tens räkning. Det vederlag, som inflyter på grund av försälj
ningen, blir surrogat.2
b) Ibland utsättes egendom, som skall avlämnas, för tvångs
försäljning, såsom expropriation eller rekvisition. Expropriationsersättningen, resp, det vederlag som eljest erhålles, blir
surrogat.3
c) Om egendom, som skall avlämnas, förstöres, skadas eller
stjäles, kan det uppstå ett skadeståndsanspråk mot den som
förövat skadegörelsen eller stölden. Detta skadestånd blir sur
rogat.4
d)
Om egendom, som skall avlämnas, förstöres, skadas
1
2
3
4

Se nedan § 30 vid not 19 ff. och § 31 vid not 4 ff.
Se nedan § 36 samt Almén § 34 vid not 18.
Jfr Almén § 17 vid not 170a.
Jfr Almén § 17 vid not 172.
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stjäles, kan det utfalla ett försäkringsbelopp, som blir sur
rogat.5
Motsvarande situationer kunna uppstå även då det är fråga
om egendom som skall återställas efter det att ett avtal hävts.
Hithörande problem behandlas längre fram i samband med
frågan om hävningens rättsverkningar.6
Om den händelse, som givit upphov till surrogatet, inträffat
under en tid då gäldenären stod faran för egendomen,7 har
borgenären rätt att välja om han vill ha surrogatet såsom fullgörelse eller icke. Vill han det icke, får han häva eller, om hävning icke ifrågakommer, eljest inhibera gäldenärens naturaprestation.8
Om åter händelsen inträffat när borgenären stod faran,9
skulle gäldenären, om surrogat ej funnits, ha haft rätt att till
godoräkna sig händelsen såsom prestation. Då nu ett surrogat
finnes, får han ej både tillgodoräkna sig händelsen såsom
prestation och behålla surrogatet utan måste redovisa detta till
borgenären, som å sin sida måste nöja sig därmed.10
Surrogatet kan komma borgenären till godo på flera sätt. En
möjlighet är att gäldenären uppbär det penningbelopp, som
utgör surrogat, och därefter betalar detta till borgenären, ev.
i avräkning på en fordran mot denne. En annan möjlighet är
att gäldenären till borgenären överlåter sin fordran mot tredje
man på surrogatbeloppet. En tredje möjlighet slutligen är att
borgenären — oaktat surrogatet i första hand skulle tillkomma
gäldenären — likväl får en fordran direkt mot tredje man på
surrogatbeloppet. Om man icke vill rubba rättsläget mellan
parterna måste man i de båda sistnämnda fallen se till att
gäldenärens rätt att hålla inne sin prestation icke åsidosättes.
Detta kan ske därigenom att borgenären blott får så stor del
5 Se A 1 m én § 17 vid not 172 a—199. Jfr FJB 1909 4:9.
6 Se nedan § 37 vid not 41—51.
7 Se nedan § 31 vid not 2—4.
8SeAlmén §17 vid not 178—179. Om inhiberande av naturaprestation annorlunda än genom hävning se nedan § 39.
9 Se nedan § 31 vid not 2—4.
10 Se A 1 m é n § 17 vid not 162 ff.
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av surrogatet som återstår sedan gäldenärens fordran avräk
nats.
Problemet kan också komma upp i omvänd form sålunda,
att surrogatet i och för sig tillkommer borgenären — det ut
faller t.ex. på grund av en av borgenären tagen försäkring —
men det gäller att tillgodose gäldenärens rätt att hålla inne sin
prestation. Denna situation är vanlig t.ex. i förhållandet mel
lan panthavare och pantsättare. Här är panthavaren gäldenär
ifråga om förpliktelsen att återställa panten, men han har rätt
att hålla inne panten till dess pantfordringen betalts. Ett pant
sättaren tillkommande surrogat skall alltså redovisas till pant
havaren upp till pantfordringens belopp. Även här kunna nyss
angivna tre vägar för överföring av surrogatet komma ifråga.
Vid diskussionen av dessa olika vägar för överföring av
surrogat utgå vi för enkelhetens skull från det först behand
lade alternativet, nämligen att surrogatet skall överföras från
gäldenären till borgenären.
Före tillkomsten av 1927 års lag om försäkringsavtal var
man benägen att här tillämpa vad man kallade surrogationsprincipen, dvs. principen att borgenären hade rätt att kräva att
gäldenären till honom överlät rätten till surrogatet, i den mån
gäldenären icke redan mottagit detta.11 Lagen om försäkrings
avtal går ett steg längre i att stärka borgenärens ställning, i det
att denne enligt 54 § får ett anspråk direkt mot försäkrings
givaren.12 Denna nya princip synes HD ha godtagit även för ett
analogt fall där surrogatet utgjordes av vederlag i anledning
av rekvisition av egendomen.13 Till skydd för godtroende tredje
man har man dock givit försäkringstagaren, resp, besittaren
en legal behörighet att uppbära surrogatet.14
11 Jfr Almén, Köp2, § 17 vid not 162 ff., samt U s s i n g, Alm. Del3,
§ 44 III B.
12 Försäkringssumman förlorar givetvis icke därmed sin karaktär av
surrogat för den försäkrade egendomen. Jfr R o d h e i Festskrift 1951 för
Ussing s. 466 not 11.
13 H 1941 s. 711 (II), se härom Rodhe i SvJT 1946 s. 32. Se vidare
Ussing, Alm. Del3, § 47 VII B.
14 Se FAL 57 § 2 st. 1 p. samt H 1941 s. 711 (II). Se vidare nedan § 13
vid not 57 och § 14 vid not 22.
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Försäkringsavtalslagen 54 § har emellertid fått en utform
ning, som givit upphov till vissa svårigheter. Berättigad till
försäkringsbeloppet är »envar, som, i egenskap av ägare, panthavare eller innehavare av annan rättighet till godset eller
emedan han i anledning av avtal om godset står faran för
detta, har intresse av att dess värde icke minskas eller går
förlorat». I denna bestämning har man sammanfört två helt
olika synpunkter. En fråga är vilken rätt till godset borgenären
har, en annan vem som står faran för detta. Det kan vara äga
ren som står faran, eller också panthavaren eller innehavaren
av annan rättighet till godset. Att bäraren av faran nämnes
vid sidan av övriga intressenter torde bero på att lagstiftaren
beträffande gods som är föremål för ett ännu ej fullgjort köpe
avtal velat göra rätten till försäkringsbeloppet oberoende av
om äganderätten skulle anses tillkomma säljaren eller köpa
ren.15 Man synes därvid ha föreställt sig att i denna relation
bäraren av faran intoge samma ställning som den som i andra
sammanhang intoges av »ägare, panthavare eller innehavare
av annan rättighet till godset». Man torde emellertid därvid ha
förväxlat reglerna om faran med reglerna om rätten att hålla
inne, resp, återtaga sålt gods, med påföljd att i relationen
mellan säljare och köpare försäkringssumman icke skulle följa
rätten till godset utan tillkomma bäraren av faran, medan
i andra sammanhang, t.ex. i relationen mellan ägare och pant
havare, rätten till godset skulle vara avgörande för rätten till
försäkringssumman (jfr också försäkringsavtalslagen 58 §).
Denna tolkning har accepterats av HD i ett avgörande- från
1935,16 vilket dock utsatts för häftig kritik inom doktrinen.17
Kritiken är icke alldeles enhetlig men går i stort sett ut på
att försäkringsbeloppet alltid skall behandlas såsom surrogat
för godset på samma sätt som den köpeskilling som skulle erhål15 Se Schmidt i SvJT 1940 s. 423.
16 H 1935 s. 53.
17 Se Hult i SvJT 1939 s. 242 f. (jfr också 1933 s. 530 ff.) samt
Schmidt i SvJT 1940 s. 422 ff. Se också H e 11 n e r, Försäkrings
givarens regressrätt, s. 127 ff. Jfr A 1 m é n, Köp3, § 17 vid not 181, och
Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 225 not 2.
4 — 557460

49

§ 5

VAD GÅR FÖRPLIKTELSEN UT PÅ?

lits om godset funnits i behåll och realiserats för intressenternas
räkning.18 Schmidt har särskilt påpekat, att 54 § i själva
verket blott ger en allmän anvisning på vilka intressenter som
kunna komma ifråga såsom berättigade till utfallande försäk
ringsbelopp men icke ger besked om vem av dem som skall ha
företräde då flera konkurrera om beloppet.
Vi övergå härefter till det fallet att surrogatet i och för sig
tillkommer borgenären men helt eller delvis skall tillföras
gäldenären, som haft rätt att hålla inne egendomen (eller åt
minstone en inteckningshandling representerande egendomen).
Även här gäller försäkringsavtalslagen 54 §, och detta lagrum
medför att gäldenären —- i regel en panthavare — får ett an
språk direkt mot försäkringsgivaren (jfr också 57 och 58 §§).
Ifråga om belopp som utfallit på grund av brandförsäkring
av byggnad säkerställes panthavaren ytterligare därigenom att
beloppet, utan att han behöver göra sig påmind hos försäk
ringsgivaren, skall omhändertagas av KB för att fördelas mel
lan intressenterna.19 Motsvarande fördelningsförfarande skall
iakttagas vid betalning av expropriationsersättning och ersätt
ning vid åtskilliga andra former av tvångsförvärv.20 I andra
liknande fall har man nöjt sig med att föreskriva att den som
har panträtt eller rätt att hålla egendom inne till säkerhet för
förfallen fordran äger rätt att framför ägaren utfå sin ford
ran.21
18 I denna riktning uttalar sig även U s s i n g, Enkelte Kontrakter2, § 36
IV B 3 och 4. De danska och norska lagarna bereda ytterligare den svårig
heten att det talas om innehavaren av annan »tinglig ret», där den svenska
lagen använder det obestämdare uttrycket »annan rättighet till godset». Jfr
underinstanserna i H 1951 s. 365.
19 Lag 8/4 1927 om inteckningshavares rätt till betalning ur ersättning,
som utgår på grund av brandförsäkringsavtal.
20 ExprL 57 §, VL 9: 69, ensittarlagen 14 §, gruvlagen 43 §, lagen om återköpsrätt 17 §, valutaförordningen 11 §. Till expropriationslagens regler hän
visa JDL 8: 2, byggnadslagen 137 §, strandlagen 5 §, lag om fornminnen 7 §.
21 Allmän förfogandelag 26/5 1954 25 §, rekvisitionslag 30/6 1942 22 §,
civilförsvarslag 15/7 1944 84 §. Om rätten till ersättning från den som
vållat skada på pantsatt egendom se U n d é n, Sakrätt, I2 s. 285.
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En surrogatprestation kan också bestå i avlämnande av
egendom som trätt i stället för egendom som rätteligen skolat
avlämnas.
Hithörande frågor ha i praktiken blivit aktuella då viss jord,
som överlåtits eller upplåtits, vid skifte utbytts mot annan jord.
Om överlåtelsen eller upplåtelsen avsett hel fastighet, som
vid skiftet fått sitt område förändrat, har det säkerligen ansetts
självklart att det nya området utan vidare trätt i det gamlas
ställe. Man kan säga att surrogationsregeln här ligger inne
sluten i regeln om fastighetens kontinuitet. Om det nya områ
det haft mindre skog än det gamla och ägaren fått ersättning
genom ståndskogslikvid in natura eller i penningar, har en
avverkare i erforderlig mån fått taga del däri.22 Svårigheter
uppstå först om överlåtelsen eller upplåtelsen avsett en del av
en ägolott.
Då överlåtet område frångått säljaren innan avstyckning
skett och köparens rätt icke beaktats vid skiftet23 har köpa
ren i några fall ansetts äga del i säljarens nya ägolott i propor
tion till det överlåtna områdets uppskattningsinnehåll.24
Vanligare är att tvist uppstått rörande avverkningsrätt till
område, som vid skifte frångått den fastighet varifrån upplåtel
sen skett. Man har att utgå från att avverkaren ej får fortsätta
sin avverkning på detta område, om det ej tillagts annan fas
tighet som också svarar för avverkningsrätten.25 Han har i
stället rätt att avverka på ett nytt område på den fastighet
varifrån upplåtelsen skett, men han får ej taga saken i egen
hand utan måste avvakta att fastighetsägaren eller domstolen
anvisar ett sådant område.26 Området skall hava samma upp
skattningsinnehåll som det gamla; finnes ej tillräcklig skog
22 H 1912 s. 493, 1914 s. 238, 1915 s. 144, 1917 s. 591, 1920 s. 67. Men
avverkaren kan ej vid skiftet påverka likvidens storlek, H 1916 s. 322.
23 Jfr JDL 13: 11 4 st.
24 Se H 1942 s. 295 och 1946 s. 557 samt R o d h e, Fastighetsindel
ningen, s. 210 f.
25 H 1916 s. 509, jfr H 1904 s. 333.
26 H 1905 s. 33, 1908 s. 176, 1916 s. 542, 1920 s. 10 och 197.
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därå får saken ordnas genom ståndskogslikvid.27 Denna utväg
anses emellertid icke användbar om avverkningstiden utlöpt
innan nytt område anvisats.28

5. Kvittning såsom uppfyllelse
surrogat.
§ 6.
Ett surrogat för uppfyllelse är kvittning.1 Surrogatet innebär
att gäldenären fullgör sin förpliktelse genom att avstå från en
motfordran mot borgenären. Denne är ofta, men icke alltid,
skyldig att finna sig i sådan fullgörelse, och problemet är vilka
förutsättningar som skola uppställas för att gäldenären skall
ha rätt att kvitta. Vidare är det erforderligt att undersöka på
vad sätt kvittning åstadkommes.
Kvittning kan ses icke blott såsom en form av uppfyllelse av
huvudfordran utan även såsom en form av indrivning av mot
fordran. Vissa hithörande problem beröras i det följande vid
behandlingen av borgenärens rätt att vid underlåten uppfyl
lelse själv skaffa sig fullgörelse.2 De viktigaste problemen avse
emellertid den prioritetsrätt som motfordran får om indriv
ning genom kvittning tillåtes. Dessa problem höra hemma i
sakrätten.3
Kvittning betecknas i dansk rätt såsom modregning, i norsk rätt
såsom kompensasjon. Tysk rätt talar om Aufrechnung (BGB §§ 387—
396), schweizisk rätt om Verrechnung eller Kompensation (OR Art.
120—126). Den franska termen är compensation (Cciv art. 1289—
27 H 1916 s. 542, 1920 s. 197 (I).
28 H 1883 s. 258, 1893 s. 453, 1920 s. 10.
1 Se Nordling, Några punkter inom läran om kvittning, TfR 1888
s. 369 ff., Kallenberg, Om kvittning i rättegång, SvJT 1916 s. 129 ff.
och 209 ff., R a b e n i u s, Om kvittnings verkställande (1917), R a b en i u s, Till läran om de materiella förutsättningarna för kvittning enligt
svensk rätt, TfR 1918 s. 318 ff., 1919 s. 1 ff., Ilium, Modregning i kon
kurs (1934), A r n h o 1 m, Streiftog i obligasjonsretten (1939), s. 9 ff. (jfr
rec. av Karlgren i SvJT 1940 s. 331 ff.), U s s i n g, Alm. Del3, §§ 36
och 37, samt A u g d a h 1, Obligasjonsrett, s. 88 ff.
2 Se nedan § 33 vid not 10—16.
3 Jfr KL 121 § och ABL 40 § 2 st.
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1299, Planiol II nr 2025—2066). Engelsk rätt ser kvittningen
väsentligen såsom ett processuellt institut; ett kvittningsyrkande be
tecknas såsom set-off. Se Chitty, Chap. VII Sect. 9. En rätt för
gäldenären att kvitta genom ensidig förklaring utanför rättegång
erkännes blott om ett avtal mellan parterna ger stöd härför.

Tanken att gäldenären skulle kunna prestera genom kvitt
ning representerar ett relativt framskridet stadium av rätts
utvecklingen och har måhända penninghushållningen att tacka
för sitt framträdande. Numera är det dock en sedan länge
erkänd huvudregel att gäldenären, så snart vissa bestämda
förutsättningar föreligga beträffande motfordran, har rätt att
prestera genom kvittning. Under den allra senaste tiden har
man alltmer fått blicken öppen för behovet av inskränkningar
i denna huvudregel. Uppmärksamheten har därvid riktats även
mot huvudfordran, och man har kommit fram till att rätten till
kvittning bör inskränkas beträffande vissa typer av huvudfordringar. På denna punkt kan rättsutvecklingen ännu icke
betecknas såsom stabiliserad.
Rätten att prestera genom kvittning har så stor betydelse,
att en borgenär, som mot bättre vetande bestrider att kvittningsrätt föreligger, kan bli skadeståndsskyldig. Likaså kan
han bli skadeståndsskyldig om han kräver fullgörande genom
bulvan, för att därigenom eludera gäldenärens kvittningsrätt.4

6. Vilka motfordringar få användas till
kvittning?

Såsom villkor för kvittningsrätt uppställas vissa krav på be
skaffenheten av den motfordran som åberopas. Det brukar
såsom huvudregel krävas att motfordran skall vara gällande,
att den skall gälla mot borgenären, att den skall tillkomma
gäldenären, att den skall gå ut på en prestation som är duglig
till uppfyllelse av huvudfordran, att den skall ha samma upp
fyllelseort som huvudfordran, samt att den skall vara förfal
4 Se H 1912 s. 279. Däremot är denna form av missbruk av bevisläge
icke straffbar, jfr Ekeberg, Strahl & Beckman, Förmögenhetsbrotten4, s. 285.
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len till betalning. Dessa rekvisit diskuteras i det följande vart
för sig. Dessutom diskuteras huruvida man därjämte skall
ställa upp två ytterligare rekvisit, nämligen att motfordran
borde vara »klar» och att den borde vara konnex.
a)

Motfordran skall vara gällande.

Att motfordran skall vara gällande är icke något anmärk
ningsvärt krav.5 Det anmärkningsvärda ligger däri att kravet
under vissa omständigheter frånfalles. För kvittning kan näm
ligen användas jämväl en fordran som är preskriberad eller
prekluderad enligt preskriptionsförordningens bestämmelser,
dock under villkor att fordringarna stått emot varandra innan
preskription eller preklusion inträtt.6 För vissa andra preskriptionsfall är det särskilt stadgat att preskriberad motfordran
får användas för kvittning om den är konnex med huvudfordran7 men eljest icke.8 Slutligen finnas vissa preskriptions
regler som äro så formulerade, att en preskriberad fordran
icke anses vara användbar för kvittning.9
b)

Motfordran skall gälla mot borgenären.

För att en motfordran skall kunna användas för kvittning
skall den såsom huvudregel gälla mot borgenären.10
5 Ibland brukar det heta, att motfordran skall vara »rättskraftig». Denna
term kan misstolkas därhän att motfordran borde vara fastställd genom
laga kraftägande dom, och den undvikes därför.
6 Se PreskrF 7 och 14 §§. Jfr Rabenius i TfR 1918 s. 329 ff. samt
F e h r, Fordringspreskription, s. 279 ff. Frågan när huvudfordran upp
kommit beröres i SvJT 1934 rf. s. 6. Jfr nedan § 58 vid not 99.
7 Om begreppet konnexitet se nedan § 6 vid not 43—52.
8 NyttjL 2: 41 och 3: 41, bilskadelagen 9 § och luftfartsskadelagen 6 §.
Så också 1935 års förslag till lag om arbetsavtal 40 §.
9 Se om borgenspreskription H 1903 s. 354 och 1914 s. 504 samt Fehr,
Fordringspreskription, s. 285, om växelpreskription H 1892 s. 392, 1906
s. 523 och 1912 s. 531, om preskription enligt FAL 29 § SOU 1925:21
s. 110, om preskription enligt GB 5: 6 H 1937 s. 342. Ett uttryckligt kvittningsförbud finnes i järnvägstrafikstadgan § 92. Jfr nedan § 58 vid not
109—110.
10 Med tillämpning av denna huvudregel förklaras i SOU 1925:21 s. 155,
att försäkringsgivare icke kan, då försäkring gäller till förmån för tredje
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I vissa fall kan emellertid gäldenären kvitta med en fordran
mot tredje man. Ett särskilt problem uppstår om gäldenären
vill kvitta med en motfordran som gäller både mot borgenären
och mot tredje man. Hit hör också frågan om kvittning då
motfordran gäller endast mot en viss del av borgenärens för
mögenhet.
En rätt att använda fordran mot tredje man till kvittning
kan uppstå om huvudfordringen varit föremål för cession.
Gäldenären kan nämligen i så fall i viss utsträckning kvitta
med motfordran mot tidigare borgenär. Dessa frågor behandlas
i samband med frågorna om verkan av cession.11
Vidare kan en dylik rätt finnas om huvudfordran på borgenärssidan ingår i ett kommissionsförhållande. Gäldenären kan
i viss utsträckning vara berättigad att kvitta såväl med fordran
mot kommissionären som med fordran mot kommittenten,
oavsett vem som skall anses vara borgenär ifråga om huvudfordran.12*
18
man, gentemot denne kvitta med motfordran mot försäkringstagaren. Jfr
också HBL 22 § ävensom ADD 1948 nr 52.
11 Se nedan § 13 vid not 11—14 samt § 62 vid not 35 och not 48. Det
kan anmärkas, att man i äldre konkursrättslig teori velat se konkursboets
övertagande av gäldenärens egendom såsom ett slags cession eller förvärv
av panträtt. Konkursboet ansågs samtidigt övertaga så stor del av konkursgäldenärens gäld som svarade mot dividenden. En konsekvens härav blev
att kvittning i konkurs kom att ses såsom kvittning av en huvudfordran
tillkommande konkursboet och en motfordran gällande mot konkursgäldenären. Se Rabenius i TfR 1919 s. 1 ff. Numera torde denna konstruk
tion betraktas såsom en onödig omgång.
18 Se närmare KommL 64 § samt Rabenius i TfR 1918 s. 340 ff.,
A r n h o 1 m, Streiftog, s. 54 f., Karlgren i SvJT 1940 s. 335 f. och
U s s i n g, Alm. Del3, § 36 III D 3. Jfr SvJT 1939 rf. s. 49. Ett specialfall
av kommission föreligger då en syssloman insätter redovisningsmedel på
klienträkning i bank: medlen insättas i sysslomannens namn för klientens
räkning. Situationen är analog med den som KommL 64 § avser (jfr SOU
1943:24 s. 41), men motiven till lagen om redovisningsmedel utgå från att
banken — i olikhet med vad som skulle följa av en analog tillämpning av
detta lagrum — icke skall hava rätt att kvitta med fordran mot sysslo
mannen, om den känt till att det var fråga om en klienträkning. Se SOU
1943: 24 s. 42 och KProp 1944 nr 81 s. 15 ff. och 33.
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Om en motfordran gäller både mot borgenären och mot
tredje man blir det av betydelse om dessa båda personer ha
solidariskt eller delat ansvar. Frågan synes icke vara berörd
i rättspraxis, men man har — med hänsyn till de regler som
eljest gälla om solidariskt resp, delat ansvar13 — säkerligen
att räkna med en lösning efter följande linjer: Är ansvaret
delat, betraktas varje del såsom en fordran för sig, och gemen
skapen i ursprung föranleder icke att gäldenären skulle kunna
använda mer än den mot borgenären gällande delen för kvitt
ning. Är åter ansvaret solidariskt, kan hela motfordran använ
das för kvittning.
Om slutligen motfordran gäller endast mot viss del av borge
närens förmögenhet — det rör sig t.ex. om panträtt utan per
sonlig fordran — torde gäldenären kunna använda den för
kvittning endast om huvudfordran hör till denna förmögenhetsdel.14 Ett specialfall är det då huvudfordran icke kan ut
mätas för borgenärens gäld; i så fall hör huvudfordran icke
till den del av borgenärens förmögenhet som svarar för mot
fordran, och kvittning torde vara utesluten.15
Om borgenären bedriver en mycket omfattande verksamhet
kan det ifrågasättas om man skall behandla olika förvaltnings
grenar såsom olika borgenärer och förbjuda gäldenären att
betala en skuld till en förvaltningsgren genom kvittning med
motfordran mot annan förvaltningsgren. En dylik regel gäller13
15
14
13 Se nedan § 55 vid not 36 ff.
14 Jfr Rabenius i TfR 1918 s. 321 f., A r n h o I m, Streiftog, s. 35 f.,
U s s i n g, Alm. Del3, § 36 III A 5.
15 Så SvJT 1943 rf. s. 73. Jfr Rabenius i TfR 1919 s. 33 f., 111 u m,
Modregning, s. 132 ff., A r n h o 1 m, Streiftog, s. 78 ff., U s s i n g, Alm.
Del3, § 36 IV A 1 a. Det av Rabenius anförda fallet H 1898 s. 569
avsåg en huvudfordran som icke torde hava varit utmätningsfri. Det i
trafikförsäkringslagen 23 § stadgade förbudet mot utmätning av fordran
hos försäkringsanstalt i anledning av personskada anses medföra att ej
heller försäkringstagaren kan frigöra sig genom kvittning, se H 1937 B 446
samt HovRn i H 1933 B 209.
Att ett avtalat kvittningsförbud kan innebära förbud för gäldenären att
driva in motfordran genom att utmäta huvudfordran visar H 1938 s. 322.
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i tysk rätt då stat eller kommun är borgenär, men torde icke
kunna påstås gälla hos oss.16
Till sist bör erinras om den situation som uppkommer då
en borgenär inkasserar en fordran med hjälp av ett ombud
som på grund av en prokuraöverlåtelse uppträder i eget namn.
Växel- och checklagarna stadga, att gäldenären i dylikt fall ej
får framställa andra invändningar än dem han kunnat göra
gällande mot överlåtaren.17 Gäldenären kan alltså kvitta med
motfordran mot överlåtaren men icke med motfordran mot
ombudet. Säkerligen gäller detsamma numera även vid pro
kuraöverlåtelse av annan fordran; tidigare synes man däremot
ha varit benägen att skjuta förhållandet mellan gäldenären och
ombudet i förgrunden.18
c) Motfordran skall tillkomma gäldenären.

Gäldenären kan såsom huvudregel kvitta endast med en
motfordran som tillkommer honom själv, icke med en mot
fordran som tillkommer tredje man. Att motfordran redan vid
sin tillkomst tillhörde gäldenären är icke erforderligt; det räc
ker att den tillhör gäldenären då denne påyrkar kvittning.19
Om man medgåve gäldenären rätt att kvitta med en tredje
man tillkommande motfordran, skulle detta innebära att gäl
denären finge tillgripa tredje mans motfordran för att därmed
likvidera huvudfordran, något som tydligen i allmänhet måste
16 Se Hessler i FörvT 1952 s. 310 ff. samt BGB § 395, A r n h o 1 m,
Streiftog, s. 41 f., och U s s i n g, Alm. Del3, § 36 IV A 1 b. Om skattekrav
*se Ljungman, Skattefordran, s. 39 f. Jfr också Jägerskiöld i
FörvT 1954 s. 328 ff.; denne skiljer emellertid icke på möjligheten till
kvittning utom rätta och betydelsen av att forumregler hindra domstol
eller annan dömande myndighet att i tvist om huvudfordran beakta att
kvittning skett (se härom nedan § 7 vid not 14—17).
17 VxL 18 § 2 st., ChL 23 § 2 st.
18 Se SOU 1935:14 s. 76 samt Hemming-Sj Öberg i SvJT 1929
s. 106 ff. Såsom uttryck för den äldre uppfattningen torde man få se
H 1889 s. 105, där gäldenären medgavs att kvitta med motfordran mot
ombudet.
19 Sakrättsliga regler kunna emellertid förbjuda gäldenären att kvitta
med en alltför nyligen förvärvad motfordran, jfr KL 121 §.
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vara otillåtet av hänsyn till tredje man. Detta skäl bortfaller
om tredje man lämnar sitt samtycke till kvittningen. Borgenä
ren synes dock kunna motsätta sig kvittning även om tredje
mans samtycke föreligger.20 Han kan emellertid icke hindra
gäldenären och tredje man att i samförstånd uppnå det öns
kade resultatet på den vägen att tredje man överlåter motfordran till gäldenären.
Om ett samtycke godtages skulle detta till sin effekt kunna
jämställas med en villkorlig överlåtelse av motfordran. Man
måste emellertid på samtycket tillämpa dels de sakrättsliga
regler som skola skydda tredje mans borgenärer mot en av
händelse av motfordran, dels de sakrättsliga regler som skola
hindra att huvudfordran genom kvittning får en obefogad
prioritet. Vill man undvika dessa komplikationer av de sakrättsliga reglerna, föranledes man att avvisa rättsfiguren sam
tycke till kvittning och hänvisa intressenterna till en uttrycklig
överlåtelse.21
Detta problem är dock av mindre betydelse. Viktigare är att
avgöra om gäldenären i vissa fall kan använda tredje mans
motfordran för kvittning utan dennes medverkan. Detta kan
komma ifråga när huvudfordran åvilar tredje man och gälde
nären ansvarar för denna blott såsom garant, t.ex. i egenskap
av borgensman.22 Här har gäldenären regressrätt mot tredje
man för vad han utgivit på grund av sin garanti, och om han
får kvitta med tredje mans motfordran är detta likvärdigt med
att han driver in sin regressfordran genom ett slags självtäkt.23
I svensk rätt torde man vara benägen att medge borgensman
rätt att kvitta med huvudgäldenärens motfordran, resp, att
medge bolagsman rätt att kvitta med handelsbolags motford20 Se H 1944 s. 571 samt HRn i H 1953 s. 324. I H 1915 s. 86 fanns ett
samtycke men detta synes icke ha ansetts vara relevant, jfr nedan § 6
not 26.
21 A r n h o 1 m, Streiftog, s. 57, talar för ett krav på uttrycklig över
låtelse.
22 Se nedan § 23 vid not 16 ff.
23 Jfr A r n h o 1 m, Streiftog, s. 58 f.
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ran.24 Det är möjligt att motsvarande regel kan tillämpas även
vid den form av garanti som föreligger då gäldenären och
tredje man svara solidariskt för en skuld som till en del är
gäldenärens egen, till en del tredje mans egen,25 med påföljd
att gäldenären skulle få kvitta med tredje mans motfordran så
långt skulden är tredje mans egen. Något alldeles klart belägg
härför finnes dock ej.26
Tysk rätt går en annan väg för att tillgodose gäldenärens intresse
av att tredje mans motfordran användes för kvittning: borgensman
resp, bolagsman får anstånd med fullgörande så länge borgenären
kan driva in huv.udfordran genom att kvitta mot tredje man. Se
BGB § 422 och 770 samt HGB § 129.

Då staten är gäldenär och vill fullgöra genom kvittning med
motfordran, uppkommer problemet om olika förvaltnings
grenar skola åtskiljas sålunda, att en förvaltningsgren i gäldenärsställning skulle vara förhindrad att kvitta med en mot
fordran tillkommande annan förvaltningsgren. 27 Det saknas
anledning antaga, att någon allmän inskränkning av detta slag
skulle gälla.28 En annan sak är att kvittning ofta underlåtes på
24 Se om solidariteten mellan borgensman och huvudgäldenär H 1905
s. 435 samt Kallenberg i SvJT 1916 s. 212 och Rabenius i TfR 1919
s. 19 ff., om solidariteten mellan bolagsman och handelsbolag Rabenius
a.a. s. 18 f. Jfr också A r n h o 1 m, Streiftog, s. 58 f. U s s i n g, Kaution,
s. 222 ff., anser att borgensman icke bör få kvitta med huvudgäldenärens
motfordran, särskilt icke om borgen ingåtts utan avtal med eller anmodan
från huvudgäldenären. Sistnämnda specialfall ha väl nyssnämnda förfat
tare icke velat taga ställning till.
Den nu diskuterade situationen bör skiljas från den då borgensansvaret
gäller allenast ett mellan borgenär och huvudgäldenär uppkommet saldo,
se H 1932 s. 621, U s s i n g, a.a. s. 223, och nedan § 6 vid not 48.
25 Se nedan § 55 vid not 42.
26 Kvittning medgavs i H 1915 s. 86, där emellertid samtycke från tredje
man också förelåg. Mot kvittning Rabenius i TfR 1919 s. 19, A r nh o 1 m, Streiftog, s. 59 f.
27 Jfr om motsvarande problem på borgenärssidan ovan § 6 vid not 16.
28 Se Herlitz, Föreläsningar i förvaltningsrätt, III s. 547 ff. Jägers k i ö 1 d i FörvT 1954 s. 329 f. anmäler en viss tvekan ifråga om tvistiga
motfordringar. Jfr L j u n g m a n, Skattefordran, s. 147 f. Eftersom för
valtningsgrenarna icke gärna kunna behandlas strängare än helt skilda
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grund av bristande kommunikation mellan olika förvaltnings
grenar. I många fall är det också så att huvudfordran av
sociala skäl icke får fullgöras genom kvittning.29
d) Motfordran skall gå ut på en prestation som är duglig till upp
fyllelse av huvudfordran.

Det brukar sägas att huvudfordran och motfordran måste
vara likartade. Detta är icke alldeles exakt; vad som erfordras
är att motfordran skall avse en prestation som är duglig till
uppfyllelse av huvudfordran, medan det icke erfordras att
huvudfordran avser en prestation som är duglig till uppfyllelse
av motfordran.30
I allmänhet gäller kvittningen två penningfordringar. Det
kan dock tänkas kvittning mellan prestationer som avse art
bestämd egendom av annat slag eller t.o.m. mellan två indi
viduellt bestämda prestationer.
Om penningfordringarna avse olika myntslag, kan kvittning
förmodligen icke ske, såvida icke gäldenären har sådan valrätt
vid fullgörelsen, att han kan bringa fordringarna över till
samma myntslag.31
e)

Motfordran skall ha samma uppfyllelseort som huvudfordran.

Det anses vara en huvudregel att huvudfordran och mot
fordran skola hava samma uppfyllelseort. Vid penningfordrättssubjekt, reducerar sig problemet egentligen till en fråga i vilken form
den förvaltningsgren som är borgenär för motfordran måste medverka
då den förvaltningsgren som är gäldenär vill kvitta.
29
Herlitz, a.a. s. 549. Se härom nedan § 6 vid not 55—64.
30 Se Ussing, Alm. Del3, § 36 III A 1. Jfr H 1926 s. 472, där huvud
fordran gällde penningar, motfordran träkol eller penningar i (huvud-)
borgenärens val.
31 Se H 1927 s. 324 samt A r n h o 1 m, Streiftog, s. 38. Jfr också Nuss
baum, Money2, s. 375 f. Ussing vill ge en vidsträcktare kvittningsrätt, se Alm. Del3, § 36 III A 1. Jfr H 1932 s. 225, där gäldenären med
borgenärens samtycke fick kvitta med en motfordran som väl borgenären
men icke gäldenären hade möjlighet att överföra till samma myntslag som
huvudfordran. Jfr också H 1933 s. 375, där kvittning skedde mellan olika
myntslag, till synes obestritt (se om detta fall nedan § 6 not 52).
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ringar får emellertid denna huvudregel föga praktisk betydelse,
eftersom gäldenären har en vidsträckt valrätt beträffande den
ort där motfordran skall betalas32 och alltså kan möjliggöra
kvittning genom att välja den ort där huvudfordran skall be
talas. Ett dylikt val kan, om man så vill, inläggas i kvittningsförklaringen. Ibland leder denna väg icke fram, men man
synes ändock vara benägen att åsidosätta huvudregeln så snart
icke borgenären har väsentlig olägenhet av att huvudfordran
icke likvideras på dess betalningsort.33
f) Motfordran skall vara förfallen till betalning.

För kvittning kan endast en till betalning förfallen motford
ran användas.34 Detta betyder att gäldenären, om huvudford
ran förfaller till betalning först, icke kan påräkna att få kvitta
mot borgenärens önskan. I praktiken kan dock gäldenären ofta
genom att förhala betalningen av huvudfordran åstadkomma
att kvittning kommer till stånd — den omständigheten att
gäldenären är i dröjsmål med huvudfordran är nämligen icke
hinder för honom att kvitta.35
Det har diskuterats huruvida ett medgivande av anstånd
med fullgörandet av motfordran skall tolkas såsom ett avstå
ende jämväl från möjligheten att under anståndstiden använda
denna fordran för kvittning.36
g) Skall motfordran vara »klar»?

Ibland uppställes såsom ett rekvisit för kvittning att mot
fordran skall vara »klar» eller, såsom det också uttryckes,
32 Se nedan § 10 vid not 1—5.
33 Se Rabenius i TfR 1918 s. 336 f., A r n h o 1 m, Streiftog, s. 39,
U s s i n g, Alm. Del3, § 36 III A 3.
34 Det säges ibland att även huvudfordran måste vara förfallen till be
talning. Detta är icke alldeles korrekt; vad som krävs är att gäldenären
skall ha rätt att fullgöra huvudfordran, dvs. att frigörelsetiden skall vara
inne. Se härom nedan § 18 vid not 5.
35 Jfr SkbrL 28 § 2 p. samt A r n h o 1 m, Streiftog, s. 30 f.
36 Se Rabenius i TfR 1918 s. 335, A r n h o 1 m, Streiftog, s. 30,
U s s i n g, Alm. Del3, § 36 III A 2.
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»likvid». Detta rek visit är emellertid svårhanterligt och kan
endast i begränsad utsträckning upprätthållas.
Bakom uppställandet av rekvisitet ligger framför allt önske
målet att borgenären icke då han utsöker huvudfordran skall
bliva uppehållen av en kvittningsförklaring som så småningom
befinnes obefogad därför att motfordran icke existerar. För
att skydda borgenären häremot vill man utesluta kvittning
i sådana fall då det på förhand kan sägas vara en viss sanno
likhet för att kvittningsförklaringen kan vara obefogad, med
risk att gäldenären hindras kvitta i en del fall då han i själva
verket bort få göra detta.
Ett radikalt sätt att tillgodose det angivna önskemålet vore
att — såvida man icke vill helt avskaffa gäldenärens rätt att
ensidigt kvitta — uppställa den regeln att kvittning får ske
endast om motfordran ostridigt existerar. Härmed skulle man
emellertid i hög grad fresta borgenären att söka undgå kvitt
ning genom att utan fog bestrida motfordrans existens. En
sådan regel är icke heller ifrågasatt.37
Snarare kunde man tänka sig att förklara vissa typer av
motfordringar, som typiskt sett äro svårutredda, odugliga till
kvittning. Härvid ifrågakomma i första hand motfordringar
som avse skadestånd. Ej heller denna tanke har vunnit insteg
i den gällande rätten, som medger exempelvis att skadeståndsfordran får kvittas mot köpeskillingsfordran.38 Det har dock
föreslagits, att arbetsgivare icke skulle äga att göra avdrag å
lön för ersättning för skada, som arbetstagaren i och för arbetet
tillfogat honom, om ej motfordran vore ostridig eller dom
fäst.39
Om man icke vill generellt förklara vissa typer av fordringar
illikvida, återstår möjligheten att bygga på ett bedömande av
likviditetsfrågan i varje särskilt fall. Detta sker också i viss
utsträckning, men helt på det processuella planet.40 Rekvisitet
37 Jfr dock H 1881 s. 386 (NRev).
38 Se Almén § 14 vid not 71—73 a och SOU 1947:38 s. 201.
39 Se SOU 1935: 18 s. 92. Jfr ADD 1931 nr 114. Om avdrag å lön se
vidare nedan § 6 vid not 59—64.
40 Jfr R a b e n i u s, Kvittnings verkställande, s. 60 ff.
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får då den formen att gäldenärens rätt att få uppskov för
prövning av motfordran inskränkes i jämförelse med vad som
eljest gäller om uppskov. Denna fråga behandlas nedan i sam
band med frågan om sättet för kvittnings verkställande.41
Likviditetsproblemet har emellertid också en annan sida.
Nyss gällde det risken för borgenären att bliva uppehållen av
en i verkligheten icke existerande motfordran. Borgenären kan
också ha olägenhet av att se sig nödsakad att för säkerhets
skull bestrida en kvittningsförklaring som till sist visar sig
befogad.
Vanligen blir detta för borgenären blott en fråga om rätte
gångskostnader. Ibland står emellertid mera på spel för ho
nom. Antag att en säljare, som skall leverera efter erhållen
likvid, från köparen mottager icke betalning i vanlig ordning
utan en förklaring om kvittning med en motfordran som enligt
säljarens mening icke existerar. Om säljaren bestrider kvitt
ning och underlåter att leverera, riskerar han att befinnas ha
begått kontraktsbrott. Om han åter väl bestrider kvittning men
dock levererar, har han, därest hans ståndpunkt är riktig, för
lorat sin säkerhet för köpeskillingen. Motsvarande dilemma
uppkommer för en panthavare, som erbjudes fullgörelse ge
nom kvittning och avkräves panten.
Det har i nordisk doktrin gjorts gällande, att borgenären bör
skyddas mot dylika risker. Borgenären skulle alltså icke vara
skyldig att uppgiva en säkerhetsrätt då han erbjudes betalning
genom kvittning med en motfordran som han med något fog
bestrider.42 Något stöd för en dylik regel har förf, dock ej
kunnat finna i svensk rätt.
h) Skall motfordran vara konnex?

Kvittning kan i allmänhet ske oavsett om huvudfordran och
motfordran uppkommit ur samma rättsförhållande eller icke.
41 Se nedan § 7 vid not 24—26.
42 Se Ilium, Modregning, s. 46 f. och 145 ff., A r n h o 1 m, Streiftog,
s. 106 ff., U s s i n g, Alm. Del3, § 36 III A 6. Ussing gör dock den reserva
tionen att gäldenären bör kunna bjuda annan säkerhet.
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Denna regel kan uttryckas så att motfordran icke behöver vara
konnex med huvudfordran.
I vissa situationer ger emellertid den omständigheten att
motfordran är konnex en utvidgad kvittningsmöjlighet.43 Detta
förekommer exempelvis vid kvittning med motfordran som
preskriberats enligt särskilda bestämmelser 44 och vid kvittning
efter cession av löpande skuldebrev.45 Måhända gör man också,
då gäldenären vill fullgöra underhållsbidrag enligt GB genom
kvittning, skillnad mellan konnex motfordran och annan så
dan.46
Omvänt förekommer det någon gång att rätten att kvitta
med konnex motfordran särskilt inskränkes.47 Diskrimine
ringen av den konnexa motfordran beror väl här icke på dess
konnexitet i och för sig utan på att lagstiftaren tagit sikte på
ett ofta förekommande fall, där det varit önskvärt att utesluta
kvittning, och lämnat övriga mera ovanliga fall därhän.
Konnexiteten mellan huvudfordran och motfordran kan i
särskilda fall vara så stark att de icke mot bestridande kunna
skiljas åt utan måste avräknas mot varandra till ett saldo.
Detta är fallet i kontokurantförhållanden. Här är man utanför
det egentliga området för kvittningsreglernas tillämpning —
de olika kontokurantposterna bli blott plus- och minusposter
i en kalkyl som leder fram till saldot.48 Även eljest anses ibland
avräkning böra ske ipso jure, utan att kvittningsförklaring är
erforderlig.49
43 Dansk rätt synes vara benägen att gå betydligt längre än svensk i
detta avseende, se U s s i n g, Alm. Del3, § 37 I.
44 Se ovan § 6 vid not 8.
45 Se nedan § 62 efter not 35.
46 Se nedan § 6 vid not 56—58. Jfr även H 1927 s. 566 (konnexitet ute
slöt tillämpning av kvittningsförbudet i KL 121 §).
47 Vissa exempel härpå anföras ovan § 6 vid not 39 och nedan § 6 vid
not 62.
48 På motsvarande sätt tolkades en borgen för arrende, se H 1932 s. 621.
49 Se H 1933 s. 597 (JustRn von Steyern och von Seth; avräkning av
utmätningsfordran från belopp som deponerats för att uppskjuta utmät
ningen), SvJT 1951 s. 260 (rf.; avräkning av otillåten ersättning till hyres
värd från senare förfallen hyra).
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Än mera utpräglat är kalkylmomentet då man beräknar
skadestånd med tillämpning av principen compensatio lucri
cum damno5051liksom då man tillgodoför en naturaborgenär
prisnedsättning.31 Det kan i detta sammanhang också vara
anledning att erinra om diskussionen rörande sättet för avräk
ning av ömsesidiga skador vid fartygskollision.52
I allmänhet saknar man dock anledning att lägga vikt vid
skillnaden mellan de nu angivna fallen och det egentliga om
rådet för kvittning. I rättssystem där kvittning endast får ske
i rättegång får avgränsningen större betydelse.
7. Vilka huvudfordringar få icke fullgöras
genom kvittning?

Ibland är huvudfordran av sådan beskaffenhet att borgenä
ren av sociala skäl bör kunna påfordra att den fullgöres i
vanlig ordning, icke genom kvittning. I andra fall är huvud
fordran grundad i ett avtalsförhållande av sådan karaktär,
att det kan vara ett naturale negotii att fullgörelse icke får ske
genom kvittning.53
Oavsett huruvida något av nu åsyftade fall föreligger kan
gäldenären avlalsvis avstå från förmånen att få fullgöra genom
kvittning.54
50 Se nedan § 44 vid not 17—25.

51 Se nedan § 49 vid not 31 ff. Jfr Alexanderson i H 1941 s. 669.
62 Se B r ae k h us, Skal enkelt- eller dobbeltkravslueren anvendes ved
beregningen av rederens begrensede kollisjonsansvar?, i Festskrift 1951 för
Ussing s. 75 ff. Jfr H 1933 s. 375.
53 A r n h o 1 m, Streiftog, s. 61 ff., talar om att »kontanthensynet» och
»hensynet til isolert opgjör» kunna hindra kvittning. Denna indelning, som
icke sammanfaller med den i texten angivna, synes förf, svår att genomföra.
54 Sådana avsägelser ha tidigare förekommit i hyreskontrakt, se SvJT
1922 rf. s. 41, 1924 rf. s. 76, 1940 rf. s. 33. En dylik avsägelse torde icke
vara tillämplig såvitt avser förverkande av hyresrätten, men har i övrigt
verkan, se de båda förstnämnda fallen samt Skarstedt, Lagen om
nyttjanderätt2, s. 221. I 1940 års fall ansågs avsägelsen icke tillämplig efter
det hyrestiden utgått.
5 — 557460
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a)

Sociala hänsyn.

Vid vissa penningfordringar anses det av sociala skäl önsk
värt att betalning kommer borgenären tillgodo kontant.
Detta önskemål tillgodoses ibland genom en föreskrift att
fordran icke får utmätas för borgenärens gäld — häri ligger,
såsom redan anförts, även att gäldenären icke får betala ge
nom kvittning.55 I andra fall har man icke stadgat utmätningsförbud men dock givit ett förbud mot fullgörelse genom kvitt
ning. Rättsläget är dock här delvis byggt på praxis och i vissa
avseenden oklart.
Ifråga om underhållsbidrag anses ett vidsträckt kvittningsförbud gälla.
En hithörande detaljfråga har berörts i lagstiftningen om
föräldrars underhållsskyldighet gentemot bam. FB 7:6 stad
gar, att förskottsbetalning utöver vad som följer av detta lag
rum, dom eller avtal ej medför befrielse från att gälda under
hållsbidrag för den tid betalningen avser. Konsekvensen härav
måste vara att underhållsbidraget icke kan fullgöras genom
kvittning med ett anspråk på restitution av vad som betalts i
förskott. När icke ens denna grad av konnexitet ger kvittningsrätt,56 är det naturligt att även kvittning med ovidkommande
motfordringar avvisas.57 Även vid underhållsbidrag från en
make till andra maken anses kvittning med ovidkommande
motfordran utesluten;58 då GB emellertid saknar motsvarighet
till FB 7:6 kan man kanske icke utesluta möjligheten att
kvittning med konnexa motfordringar skulle komma att god
tagas.
I utländsk lagstiftning äro ibland anställdas fordringar på
lön och pension undantagna från kvittning.59 Någon allmän
55 Se ovan § 6 vid not 15.
56 Jfr NRev i H 1898 s. 569.
57 Se H 1941 s. 16. Jfr Stjernstedt i SvJT 1937 s. 467, Walin i
SvJT 1942 s. 503 f., Beckman, Familjerättspraxis, s. 96. Annorlunda
H 1898 s. 569.
58 Se SvJT 1942 rf. s. 98.
59 Jfr A r n h o 1 m, Streiftog, s. 75 ff., Ilium, Modregning, s. 135,
U s s i n g, Alm. Del3, § 36 IV A 1 b.
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regel av denna innebörd gäller ej i svensk rätt.60 Behovet av
inskränkningar i rätten att betala lön genom kvittning är dock
allmänt erkänt. 1935 års förslag till lag om arbetsavtal ville
begränsa kvittningsrätten till en femtedel av det vid varje avlöningstillfälle förfallna kontantbeloppet. 61 En motsvarande
regel har genomförts i KK 21/12 1945 om värnpliktsavlöning,
där det stadgas att för kvittning mot fordran, som kronan må
äga mot värnpliktig på grund av förhållande som har samband
med värnpliktstjänstgöringen, högst hälften av intjänt penning
bidrag får tagas i anspråk.62 Det kan också nämnas, att AD
i ett fall ansett sig kunna tolka vissa kollektivavtalsbestämmel 
ser om kvittningsrätt så, att kvittning i visst annat fall skulle
vara utesluten.63
Sjömanslagen 20 § ger sjöman rätt att påfordra att viss del
av lönen skall »efter dragsedel» utbetalas till hemmavarande
person eller bank och föreskriver samtidigt att dragsedelsbeloppet får tagas i anspråk genom kvittning blott i den mån
den övriga lönen icke förslår och blott för konnexa och med
givna eller klara motfordringar.64
b) Avtalstypen.

Vissa avtalstyper kunna vara så beskaffade, att det ändamål
avtalet skall tjäna gör det önskvärt att kvittning uteslutes. För
svensk rätts del synes man dock vara relativt njugg med att
tillgodose detta önskemål.
Ett hithörande fall gäller banks rätt att genom kvittning
fullgöra sin förpliktelse att betala ut medel innestående på
60 Se SvJT 1935 rf. s. 9, SOU 1935: 18 s. 90 ff., MOBer 1946 s. 358 ff.,
Svennegård i SvJT 1948 s. 30 ff., Herlitz, Föreläsningar i för
valtningsrätt, III s. 548 f., ADD 1931 nr 114, 1940 nr 64, 1949 nr 67.
01 SOU 1935: 18 s. 13 och 93. En annan föreslagen begränsning omtalas
ovan § 6 vid not 39.
02 MO har i Ber 1946 s. 363 ff. angivit vissa riktlinjer för den hänsyn
statsverket eljest bör visa sin personal vid utövande av den lagliga rätten
att kvitta mot lönefordran.
03 ADD 1931 nr 114.
04 Jfr SOU 1951:22 s. 54 f. Det förutsättes här att rätten att kvitta mot
den övriga lönen är obegränsad.
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checkräkning. Det har exempelvis av A r n h o 1 m hävdats, att
bank icke bör få kvitta bort ett tillgodohavande på check
räkning, för att icke räkningshavaren skall plötsligt stå utan
medel som han hållit innestående för att disponera på annat
sätt.65 Svensk rättspraxis har icke direkt tagit ställning till
denna fråga; dock finnas vissa avgöranden som måhända
innebära ett indirekt ställningstagande mot kvittningsförbud.66
I nu gängse kontrakt om checkräkning bruka bankerna för
behålla sig rätt att ensidigt debitera checkräkningen vissa motfordringar, vilket måhända innebär att andra motfordringar
icke få debiteras.67
Ett annat hithörande fall avser sysslomans rätt att genom
kvittning fullgöra sin skyldighet att överlämna omhänderhavda medel till huvudmannen. Att sysslomannen icke får
kvittningsvis tillgripa medel som han mottagit från huvud
mannen för att utbetala i dennes intresse är självklart, sker
detta försummar han sitt uppdrag.68 Mera ovisst är om man
kan ställa upp några generella begränsningar av syssloman65 Streiftog s. 70 ff. Jfr Us s in g, Alm. Del3, § 36 IV A 2. R y g h,
Rettssporsmål vedrorende sperring av bankkonti, s. 21 ff., intar den för
siktigare ståndpunkten att banken i allt fall icke bör få kvitta till förfång
för checkar som kontoinnehavaren utställt innan han mottog bankens kvittningsförklaring.
66 Se H 1915 s. 584 (NRev för kvittningsförbud, HD utgick från att
kvittning skett men det är oklart om HD därmed tagit ställning mot kvitt
ningsförbud, då denna grund ej synes hava varit åberopad), 1927 s. 324
(lokutionen »även om bolaget . . . ägt kvittningsvis verkställa avräkning»
antyder att HD ej velat bestämt taga ställning mot kvittningsförbud), 1937
s. 351 (kvittning ansågs otillåten jämlikt KL 121 §, annan grund synes ej
hava varit åberopad). Jfr H 1915 s. 86 (juridisk byrå mottog medel »för
deposition»; detta innebar ej avsägelse av kvittningsrätt).
67 Bland motfordringar som få debiteras nämnas »kostnader och utlägg
som stå i samband med för räkningshavaren utfört uppdrag», men icke
lån. I särskilda fall kan det förekomma avtal varigenom kvittning helt
uteslutes; ABL 219 § ålägger stiftare av aktiebolag att under vissa omstän
digheter öppna bankkonto med dylik föreskrift.
68 Jfr SvJT 1918 rf. s. 101. Jfr också H 1899 s. 234 (A uppbar medel
för B på uppdrag av denne och hans borgenärer; A fick då ej kvitta till
övriga borgenärers förfång).
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nens rätt att kvitta då han avger redovisning till huvudman
nen. Rättspraxis visar ett fall där syssloman, som inkasserat
medel åt huvudmannen, vid sin redovisning ville avdraga ett
belopp som han för en annan uppdragsgivare hade att in
kassera hos huvudmannen; detta ansågs icke tillåtet.69 Utanför
dylika extrema fall får man nog räkna med att sysslomannen
har rätt att kvitta i vanlig ordning.70 Ett tänkbart undantag är
det fallet att sysslomannen indrivit en fordran som betalaren
icke ägt rätt att fullgöra genom kvittning (t.ex. ett underhålls
bidrag) ; här kanske sysslomannen endast får kvitta med ar
vode och kostnader för indrivningen.
Fråga om kvittning kan även uppstå då en panthavare som
realiserat panten (resp, indrivit pantsatt fordran) skall ut
betala överskott till pantsättaren. Om panthavaren vid sidan
av den nu täckta pantfordran har en annan fordran mot
pantsättaren, för vilken panten icke häftar, kan han vilja
fullgöra sin betalningsskyldighet genom att kvitta med denna
andra fordran. Medgives detta, har panthavaren emellertid
åstadkommit just att panten tagits i anspråk även för den
fordran för vilken den icke häftade. Vissa äldre rättsfall visa
dock att HD icke ansett sig böra i denna situation generellt
vägra kvittning.71

8. När sker kvittningen?
§ 7\
Då man framställer reglerna om kvittning är det nödvändigt
att fastställa en viss tidpunkt, då kvittning antages ske, för
att man sedan skall kunna formulera speciella regler om olika
69 H 1912 s. 531.
70 Dansk rätt synes här vilja draga snävare gränser för kvittningsrätten,
se U s s i n g, Alm. Del3, § 36 IV A 2, och Ilium, Modregning, s. 143 f.
Se också A r n h o 1 m, Streiftog, s. 85. Enligt ett uttalande av Karlgren
i SvJT 1940 s. 332 skulle syssloman vara förhindrad att genom kvittning
taga i anspråk medel som han vore pliktig att hålla avskilda. Något stöd
för denna sats har förf, dock ej kunnat finna.
71 H 1881 s. 459 (plenum), 1889 s. 406. Jfr dock H 1876 s. 414. Se
Hasselrot, HB, II2 s. 131, U n d é n, Sakrätt, I2 s. 327. Mot kvittning
U s s i n g, Alm. Del3, § 36 IV A 2.
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detaljfrågor. Detta är i första hand en framställningsteknisk
fråga: det är i och för sig möjligt att framställa ett visst
system av faktiska lösningar såväl under antagande att kvitt
ning sker vid en tidpunkt — t.ex. kvittningsförklaringens
framställande — som under antagande att kvittning sker
vid en annan tidpunkt — t.ex. borgenärens medgivande
eller domstols dom. Kriteriet på den valda konstruktionens
ändamålsenlighet blir då graden av komplikation hos de reg
ler som konstruktionen föranleder. Såtillvida har emellertid
valet av konstruktion saklig betydelse, som man i detaljfrågor
där den sakliga lösningen är relativt likgiltig, kan vara benä
gen att välja den lösning, som närmast anpassar sig till den en
gång valda konstruktionen.
Svårigheten med de i svensk rätt gällande reglerna om kvitt
ning är att de icke låta sig osökt inpassa i någon av de kon
struktioner som stå till buds. Då man trots detta måste välja en
konstruktion, bli därför vissa regler ganska konstlade. I det
praktiska rättslivet har emellertid resultatet i stället blivit
att man arbetar med två konkurrerande konstruktioner, vilket
gör rättsreglerna svårtolkade och även ger upphov till en viss
brist på sammanhang mellan olika delar av rättssystemet.
Ett alternativ är att kvittningen antages ske ipso jure så snart kvittningsförutsättningarna äro för handen, oavsett om gäldenären önskar
det eller ens vet om att kvittning sker. Denna regel gäller bl.a. i
fransk rätt, se Cciv art. 1290. Ett annat alternativ, som upptagits i
tysk och schweizisk rätt, är att kvittningen sker först sedan gälde
nären framställt en kvittningsförklaring, men att den då har retro
aktiv verkan från den tidpunkt då kvittningsförutsättningarna först
voro för handen. Se BGB §§ 388 och 389, OR Art. 124.

Vilken ståndpunkt svensk rätt intog vid 1900-talets början
är oklart. Rabenius kom år 1917 till den slutsatsen, att praxis
i allmänhet vore förenlig såväl med den uppfattningen att
kvittning skedde i och med gäldenärens yrkande som med
den uppfattningen att kvittning skedde antingen genom att
borgenären medgav kvittning eller genom att domstol (eller
exekutiv myndighet) på yrkande av gäldenären förordnade om
kvittning. Såsom mera sannolik betecknade han den senare
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uppfattningen.1 Den omständigheten att domstolarna i flera
fall beräknat ränta endast fram till dagen för kvittningsförklaringen fann Rabenius icke utesluta denna uppfattning; han
ansåg sig nämligen böra räkna med möjligheten att kvittningsförklaringen uppfattades såsom ett anbud om fullgörelse, vil
ket, om borgenären bestred kvittning, gav upphov till dröjsmål
å dennes sida.2 Numera torde det dock vara klart att man icke
behöver räkna med denna hypotes och att sålunda ränteberäkningen direkt utpekar tidpunkten då kvittning antages ske.3
Därmed är också avgjort att kvittningen sker vid tidpunkten
för kvittningsförklaringen, såvida kvittningsförutsättningarna
då äro för handen.4 5
Regeln att kvittningsförklaringen har omedelbar effekt bör
preciseras något närmare. Meningen är tydligen att den tid
punkt är avgörande då kvittningsförklaringen kommer borge
nären till handa.6
Om gäldenären vill rikta kvittningsförklaringen till en ställ
företrädare för borgenären, uppstår fråga vilka krav man kan
ställa på företrädarens behörighet. Eftersom man icke kan
räkna med att borgenären förser en ställföreträdare med en för
1 Rabenius, Kvittnings verkställande, s. 79 ff., särskilt s. 122 f. Jfr
s. 121 med hänvisningar till tidigare doktrin. Om praxis då endera eller
båda fordringarna grundats på skuldebrev se Kallenberg i SvJT 1916
s. 221 ff.
2 Rabenius, a.a. s. 107 och 109.
3 Se H 1923 s. 494 (rubriken). Se vidare H 1926 s. 353, 1929 s. 556, 1931
s. 421, 1933 s. 597, ADD 1937 nr 11. Annorlunda dock H 1932 s. 621.
4 Denna uppfattning torde ligga till grund för SkbrL 15 §, jfr Marks
von Würtemberg & Sterzel, Lagen om skuldebrev3, s. 86. För
denna regel även Kallenberg i SvJT 1916 s. 137 ff. Samma regel gäl
ler i dansk och norsk rätt, se U s s i n g, Alm. Del3, § 36 V, och A r nh o 1 m, Streiftog, s. 111. Om den historiska utvecklingen se särskilt
Ilium, Modregning, s. 11 ff.
5 I H 1928 s. 554 förklarade dock HD att gäldenären var berättigad att
»vid likvid» kvitta med en domfäst motfordran; jfr härom Rabenius,
Kvittnings verkställande, s. 109. Måhända är detta avgörande blott en relikt
av den äldre uppfattningen.
6 Se särskilt H 1929 s. 556, 1933 s. 597. Jfr A r n h o 1 m, Streiftog,
s. 111, och U s s i n g, Alm. Del3, § 36 V A.
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just detta ändamål avsedd behörighet, blir problemet vilken
behörighet av annat slag som kan omfatta mottagande av
kvittningsförklaring. Sannolikt har man att räkna med att den
som är behörig att taga emot betalning för huvudfordran
också är behörig att taga emot en kvittningsförklaring vari
genom gäldenären presterar ett surrogat för denna betalning.7
Även på gäldenärssidan uppstår ett behörighetsproblem.
Den som avger kvittningsförklaringen måste — för att förkla
ringen skall ha verkan — säkerligen ha behörighet att dispo
nera över motfordran.8
Om borgenären har flera huvudfordringar mot gäldenären,
vilka icke alla kunna täckas av gäldenärens motfordran, upp
står fråga om gäldenären i enlighet med gängse regel om betal
ning av en av flera fordringar9 får välja vilken fordran han
vill fullgöra genom kvittning. Skulle initiativet till kvittning
komma från andra sidan i skuldförhållandet, blir problemet
om en gäldenär får välja med vilken av flera motfordringar
han vill fullgöra huvudfordran. Detta problem behandlas
lämpligen i samband med motsvarande problem rörande
betalning.10
Den nya huvudregeln att kvittningsförklaringen har omedel
bar effekt medför vissa svårigheter om borgenären icke godtar
förklaringen utan utsöker huvudfordran. Dessa svårigheter
7 Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 36 V C 2. Då frågan om verkan av en
kvittningsförklaring prövas i en efterföljande rättegång blir emellertid behörighetsproblemet mera komplicerat. Denna prövning måste nämligen
avse även frågan om motfordrans bestånd, och kärandeombudet måste
alltså ha behörighet att yttra sig därom. Nu föreskriver visserligen RB
12: 14 1 st. 3 p. att rättegångsfullmakt måste ge en sådan behörighet. Men
om käranden företrädes av en legal ställföreträdare med en behörighet som
avser huvudfordran men ej motfordran, kan denne (eller ett av denne
ställt ombud) ej yttra sig om motfordran, och för att kvittningsinvändningen skall kunna prövas är det alltså nödvändigt att man i rättegången
indrager den legale ställföreträdare vars behörighet omfattar motfordran.
Detta kan ske genom genstämning; om någon annan form finnes är där
emot ovisst. Se Hessler i FörvT 1952 s. 310 ff.
8 Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 36 V C 1.
9 Se nedan § 16 vid not 2.
10 Se nedan § 16 vid not 5—8.
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förminskas icke därav att 1942 års rättegångsbalk icke till
godogjort sig denna huvudregel, i varje fall icke ifråga om reg
lernas yttre dräkt.
Om borgenären i rättegång yrkar att utfå huvudfordran,
skulle förhållandena med en tillämpning av den nya huvud
regeln hypotetiskt gestalta sig på följande sätt.11 Det kan tän
kas att gäldenären före rättegångens början framställt en
kvittningsförklaring och att han i anledning därav i rätte
gången invänder att kvittning skett. Det kan också tänkas att
gäldenären under pågående rättegång framställer en kvitt
ningsförklaring, antingen inför rätta eller i annan ordning, och
att han härefter invänder att kvittning skett. Domstolen har
nu att avgöra om kvittning skett och skall för detta ändamål
— i den mån det påkallas av borgenären — pröva, dels om
motfordran existerade, dels om den hade sådana egenskaper
att den kunde användas för kvittning, dels om huvudfordran
var sådan att kvittning kunde ske, dels om vederbörlig kvitt
ningsförklaring framställts. Besvaras dessa frågor jakande,
förklarar domstolen att kvittning skett, i anledning varav
kärandens talan ogillas. Skulle åter någon av de angivna frå
gorna besvaras nekande, förklarar domstolen att kvittning icke
skett och bifaller därför käromålet.
Rättegångsbalkens regler om kvittning äro emellertid icke
utformade i anslutning till detta hypotetiska schema. De av
lagstiftaren valda formuleringarna utgå från den äldre upp
fattningen att det är domstolen som på gäldenärens begäran
förordnar om kvittning.12 Processlagberedningen betecknade
t.o.m. kvittningsyrkandet såsom ett genkäromål som svaran
den medgives att framställa utan stämning.13
11 Jfr Olivecrona i Festskrift 1931 för Marks von Würtemberg
s. 466 f.
12 Se RB 10: 17, 50: 25 och 55: 13 (»yrkande om kvittning»), 17:4 och 11
(»fordran som åberopas till kvittning»). Så också lagsökningslagen 14 §
[»förordnar rätten att (motfordran) må kvittas mot skulden»]. Se också
Hassler, Utsökningsrätt, s. 195 ff., om kvittning vid exekution; även här
dominerar den äldre terminologien.
13 Se t.ex. SOU 1938:44 s. 152 och 224, jfr 10:14 st. 4 av förslaget.
Härifrån tog lagrådet dock avstånd, se KProp 1942 nr 5 s. 181 f.
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Kvittningen beröres dels i reglerna om forum, dels i reglerna
om rättskraften.
Forumreglerna hindra i viss utsträckning domstolen att
»upptaga» ett »yrkande om kvittning» för fordran, om dom
stolen icke skulle äga upptaga tvist om samma fordran.14
Denna ståndpunkt angavs av processlagberedningen vara en
följd av att kvittningen vore att betrakta såsom ett genkäromål.15
Viktiga exempel på dess tillämpning utgöra de fall då huvudfordran hör under domstol, motfordran under skiljedom, lik
som de fall då huvudfordran hör under allmän domstol, mot
fordran under arbetsdomstolen, eller omvänt.16
Forumreglerna medföra i dessa fall, uttryckt med den civil
rättsliga terminologien, att domstolen bortser från att fullgörelse skett genom kvittning. Detta resultat är uppenbarligen av
sett för de fall då borgenären gör gällande att motfordran icke
existerar (till uppgivet belopp) — man har velat att motfordrans
existens skall prövas av samma domstol (resp, av skiljemän)
vare sig denna fordran anföres såsom grund för ett yrkande om
fullgörelse eller såsom grund för en invändning att kvittning
skett. Mindre klart är att önskemålet om prövning vid samma
domstol sträcker sig jämväl till frågan om motfordran har de
egenskaper som erfordras för att den skall få användas till
kvittning, och det förefaller tydligt att önskemålet icke kan avse
frågan om huvudfordran är sådan att kvittning kan ske. Det är
därför tvivelaktigt om forumregeln hindrar domstolen att be
döma om kvittning skett, i de fall då borgenären icke bestrider
motfordrans existens.17
Reglerna om rättskraften utsäga att domen äger rättskraft
i vad den innefattar prövning av fordran som åberopats till
14 Se närmare RB 10: 17. Om verkan av skiljeavtal jfr Gärde
Nya rättegångsbalken, s. 98.
15 SOU 1938:44 s. 152.
16 Se Schmidt, Kollektiv arbetsrätt, s. 46 f. Se också ADD
nr 11. Jfr A r n h o 1 m, Streiftog, s. 100 ff.
17 I ADD 1937 nr 11 beaktades en domfäst motfordran, i ADD
nr 79 en till sin existens medgiven sådan. Jfr följande stycke om
svarande problem ifråga om rättskraften.
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kvittning.18 Å andra sidan framhålla motiven att gäldenären
kan undgå rättskraften genom att underlåta att i rättegången
framställa något kvittningsyrkande.19 Här skall man alltså
icke tillämpa regeln att svarandens sakinvändningar prekluderas genom domen.20 Ifråga om rättskraftens utsträckning skilja
motiven mellan sakprövning av motfordran och prövning av
de »allmänna förutsättningarna för kvittning». Har pröv
ningen blott omfattat de senare, skall rättskraften ej beröra
frågan om motfordrans existens.21
Det vore uppenbarligen möjligt att översätta dessa av rätte
gångsbalken och dess motiv uppställda regler till den nya civil
rättsliga terminologien. Måhända skulle det därvid visa sig
att vissa sakliga lösningar varit så starkt influerade av rätte
gångsbalkens principiella syn på kvittningens konstruktion att
deras berättigande kunde sättas ifråga. I varje fall skulle en
dylik översättning medföra den fördelen, att civilrätten och
processrätten talade samma språk.
Motsättningen mellan civilrättsligt och processuellt betrak
telsesätt utjämnas i viss mån om man godtar en inom den
processrättsliga doktrinen framförd distinktion mellan pro
cesshandlingar och materiella dispositioner.22 Antag att borge
nären för talan om utfående av huvudfordran och att gälde
nären icke avgivit någon kvittningsförklaring före processens
början. Om nu gäldenären inför rätta framställer vad rätte
gångsbalken betecknar såsom ett »yrkande om kvittning», så
kan detta uppfattas såsom en processhandling, vilken icke är
likvärdig med en kvittningsförklaring utan blott har den effek
ten att domstolen, om den pågående processen leder till en
dom, skall i domen förklara att fordringarna avräknas mot
varandra. Skulle däremot den pågående processen nedläggas,
18 RB 17: 11 2 st.
19 SOU 1938:44 s. 224.
20 Se O 1 i v e c r o n a, Domen i tvistemål, s. 221 f.
21 SOU 1938: 44 s. 225.
22 Se Kallenberg, Civilprocessrätt, 1:5 s. 1223, och Ekelöf, Civil
processen, II2, s. 50 f. Annorlunda Gärde m.fl., Nya rättegångsbalken,
s. 480.
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förlorar processhandlingen all verkan. Ser man saken på detta
sätt, är den processrättsliga terminologien fullt adekvat i de
fall då gäldenären framför sin önskan om kvittning först i
rättegången. Svårigheterna kvarstå emellertid i de fall då
gäldenären avgivit en kvittningsförklaring före rättegången
eller under denna men utom rätta.
Det antyddes nyss att forumreglerna kunna medföra, att
domstolen skall bortse från att kvittning skett och döma ut
huvudfordran. Även reglerna om tidpunkten för framställ
ning av yrkanden kunna medföra detta resultat. Sålunda är
gäldenärens rätt att i högre instans framställa kvittningsyrkande inskränkt.23 I lagsökningsprocessen är gäldenärens rätt
att åberopa kvittning dessutom begränsad dels av regeln att
endast sådan motfordran som kan utkrävas genom lagsökning
beaktas, dels av regeln att klar fordran ej må uppehållas för det
som är stridigt.24 I den ordinära civilprocessen är däremot dom
stolen alltid skyldig att pröva ett i första instans framställt
kvittningsyrkande, även om detta skulle leda till tidsutdräkt.25
Har huvudfordran en gång blivit domfäst, kan gäldenären
icke avvärja exekution på annat sätt än genom att i exekutionsärendet åberopa en motfordran som är fastställd genom laga
kraftägande dom.26
De processuella reglerna leda alltså till att borgenären i vissa
fall kan utverka tvång till fullgörelse av huvudfordran, ehuru
denna redan en gång fullgjorts genom kvittning. Konsekven
sen härav är emellertid, att gäldenären å sin sida är oförhindrad
att återställa sin position genom att utsöka motfordran, ehuru
denna, enligt civilrättsligt betraktelsesätt, redan upphört att
existera därigenom att den använts för kvittning.
23 RB 50: 25 och 55: 13.
24 Lagsökningslagen 14 §.
25 Jfr om kravet på att motfordran skall vara »klar» ovan § 6 vid not
37—42. Växelprocessen avviker ej från den vanliga civilprocessen i detta
avseende, se Eberstein, Växelrätten, s. 246 f. Den växelinnehavare
som fruktar att bliva mött med ett kvittningsyrkande kan emellertid nu
mera välja lagsökningsvägen.
26 Se H 1943 s. 416 och Hassler, Utsökningsrätt, s. 195 ff.
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Nu angivna omständigheter äro tydligen olägliga för gäldenären, om han har ont om rörelsekapital eller om det skulle
möta svårigheter att indriva motfordran hos borgenären. Olä
genheterna synas emellertid vara svåra att undgå. Möjligen
kunde man tänka sig att domstolen i extrema fall ålade borge
nären skadeståndsskyldighet om han mot bättre vetande ut
nyttjat sitt processuella övertag.27 Kanske skulle domstolen ock
så kunna tillämpa bestämmelsen i SL 22:6 om straff för den
som fordrar betalning för gäld som redan är gulden. Sist
nämnda lagrum är emellertid, enligt vad motiven utvisa, när
mast tillkommet för de fall då någon missbrukar ett bevisläge,
icke för de här diskuterade fallen.28
Diskussionen om de processuella reglerna har utgått från den
situationen att borgenären utsöker huvudfordran och mötes med
ett påstående att kvittning skett. Antag emellertid att borgenä
ren icke söker ut huvudfordran utan gör gällande någon annan
påföljd av underlåten uppfyllelse, medan gäldenären invänder
att han i tid fullgjort sin prestation genom kvittning. Borgenä
ren yrkar t.ex. domstols fastställelse av att han rätteligen hävt
ett avtal på grund av underlåten uppfyllelse av huvudfordran.
Skall domstolen även här på grund av en forumregel avvisa
gäldenärens invändning och döma över borgenärens yrkande
utan hänsyn till kvittningsförklaringen? Detta kan icke gärna
vara möjligt, eftersom gäldenären i detta fall ofta icke i en
följande process kan få sin position återställd. Om forumregeln
skall upprätthållas, synes man icke kunna tillgodose gäldenä
rens intresse på annat sätt än att domstolen förklarar målet
angående huvudfordran vilande i avbidan på ett avgörande an
gående motfordran.29
27 Jfr A r n h o 1 m, Streiftog, s. 96 ff. Jfr också H 1912 s. 279, an
märkt ovan § 6 not 4.
28 Se SOU 1940: 20 s. 204.
29 Jfr RB 32: 5. — I en mellanställning komma de fall då borgenären
jämte huvudfordrans kapitalbelopp vill utfå ränta därå för tid efter kvitt
ningsförklaringen. Om man här låter det processuella åtskiljandet av
huvudfordran och motfordran inverka på ränteberäkningen, blir påföljden
att ränta å huvudfordran utdömes i den första rättegången och ränta å
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9. Datio in solutum och solvendi causa.

Det är icke ovanligt att gäldenären erbjuder sig att prestera
något annat än vad han är skyldig att prestera, och att borge
nären såsom fullgörelse accepterar det sålunda erbjudna. Gälde
nären är t.ex. skyldig att betala en summa pengar, men har ont
om kontanter och erbjuder i stället ett konstverk eller ett
smycke, som borgenären tar emot. En form härav är att panthavare i samförstånd med pantsättaren övertar panten efter
värdering.
Fullgörelse av detta slag brukar benämnas datio in solutum
(överlåtelse till fullgörelse). Borgenären är icke förpliktad att
mottaga sådan fullgörelse, om den går utanför ramen av de i
det föregående behandlade surrogaten.
Tysk rätt talar i dessa fall om Leistung an Erfüllungs Statt (BGB
§ 364 1 st. och § 365), fransk rätt om dation en paiement.

Sedd ur en annan synpunkt är datio in solutum en form av
överlåtelse som står nära köpet. Liksom vid köp uppstår fråga
om omfattningen av överlåtarens ansvar för fel i överlåtelseobjektet. Måhända kan man tillämpa köpregler då det gäller att
avgöra om relevant fel föreligger;30 däremot är det mera ovisst
i vilken utsträckning man kan tillämpa köpregler ifråga om på
följder av fel. Problemet gäller egentligen vilka konsekvenser
som skola inträda dels om borgenären häver, dels om över
låtelseobjektet förstöres medan faran ligger på gäldenären
eller om det frånvinnes borgenären. Skall följden bli att den
ursprungliga förbindelsen återuppstår eller skall borgenären
kunna fordra ett skadestånd överstigande denna? Och om
förpliktelsen återuppstår, hur går det med ev. därvid fogade
säkerheter? Svensk rätt ger intet svar på dessa frågor.
motfordran i den senare, utan hänsyn till kvittningsförklaringen, med risk
att resultatet blir avvikande från det som inträtt om all ränteberäkning
upphört vid kvittningsförklaringen. Detta undvikes om man i den andra
rättegången utdömer just den ränta å motfordran, som erfordras för att
gäldenärens position skall bli helt återställd. Så U s s i n g, Alm. Del3,
§ 36 V D 3.
30 Jfr H 1913 A 346 (fel styrkt?), 1913 A 486 (reklamation hade ej
skett). Jfr också Almén Rubriken till §§ 42—54 not 1.
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Tysk rätt tillämpar helt felreglerna, se BGB § 365. Fransk rätt
synes på vissa punkter vara odeciderad; dock stadgar Cciv art. 2038
att borgensman blir fri då fullgörelse skett genom datio in solutum,
även om överlåtelseobjektet skulle från vinnas borgenären. Se P 1 an i o 1 II nr 2017 ff. samt — i ett kapitel om speciella arter av köp —
Colin & Capitant II nr 985 ff.

I detta sammanhang är att märka, att överlåtaren av en
fordran väl svarar för att den existerar och tillhör honom men
icke för att den är fullvärdig. Den som mottagit en fordran
mot tredje man såsom datio in solutum, kan alltså icke ställa
gäldenären till ansvar om tredje man icke skulle kunna betala.
Om det är fråga om fullgörelse av en förpliktelse att betala
penningar kan emellertid ett annat alternativ än datio in solu
tum också komma ifråga, nämligen att borgenären tar emot en
prestation — ofta en fordran mot tredje man — för att själv
förvandla denna i penningar i avräkning på gäldenärens förplik
telse. Om borgenären icke härigenom lyckas få täckning fullt
ut, kvarstår gäldenärens förpliktelse för den överskjutande
delen. Skulle däremot överskott uppstå, har borgenären skyl
dighet att återställa detta. En dylik fullgörelse kallas datio
solvendi causa (överlåtelse för att åstadkomma fullgörelse).
Tysk rätt använder termen Leistung erfüllungshalber.

Har fullgörelse skett genom överlåtelse av en fordran, kan
det förekomma att överlåtaren på grund av fordrans art (växel)
eller på grund av särskilt åtagande svarar för att fordringen
är fullvärdig. I så fall kommer gränsen mellan datio in solu
tum och datio solvendi causa att suddas ut.31
Lagstiftaren har särskilt haft sin uppmärksamhet riktad på
det förhållandet, att en insolvent gäldenär ofta frestas att, till
skada för sina övriga borgenärer, fullgöra vissa förpliktelser
genom datio in solutum eller solvendi causa i sista stund före
sammanbrottet. Konkurslagen 29 § ger därför särskilda möjlig
heter till återvinning av en transaktion som karakteriseras så
31 Jfr H 1908 s. 226 (fastighetsköpare överlämnade till säljaren ett av
honom utfärdat, i annan fastighet intecknat skuldebrev).
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att någon betalat gäld »annorledes än med penningar eller
andra med hänsyn till hans och borgenärens yrke vanliga
betalningsmedel». 32

10. Förpliktelse att avlämna en handling
som representerar p r e s t a t i on s o b j e k t e t eller
utgör bevis om rätt till detta.
§ 8-

Förpliktelsen att avlämna gods till en viss borgenär inne
fattar ofta dels en förpliktelse att avlämna godset till en utom
stående tredje man (fraktförare, depositarie), dels en förplik
telse att till borgenären överlämna en av tredje man utfärdad
handling (konossement, upplagsbevis etc.), vars företeende ut
gör villkor för att borgenären skall utfå godset av tredje man.1
Man kan säga att en dylik handling representerar godset, men
man bör, såsom förut framhållits, likväl hålla isär avlämnan
det av godset och avlämnandet av handlingen.2 Om godset
redan omhänderhaves av tredje man, reduceras förpliktelsen
till att en handling av här avsett slag skall avlämnas.
Den sist angivna situationen har sin motsvarighet när det
gäller överlåtelse eller pantsättning av rätten att utfå en pen
ningsumma av tredje man. Ofta har tredje man utfärdat ett
skuldebrev, vars företeende är villkor för att borgenären skall
utfå penningsumman, och den som överlåter eller pantsätter
en dylik rätt har uppenbarligen en förpliktelse att avlämna
skuldebrevet, ehuru uttryckligt lagstadgande därom saknas.3
Terminologien är något olika i de båda fall som nu behand
lats. Om det är fråga om rätt att utfå gods kan man säga
antingen att handlingen representerar godset eller att den re32 E. Munch - Petersen diskuterar i Overdragelser til Fyldestgorelse, s. 16 ff., frågan om betalningsmottagarens skydd mot betalarens
övriga borgenärer vid datio in solutum och solvendi causa.
1 Så KöpL 16 §. Om handlingar av detta slag se nedan § 18 vid not 50 ff.
En särställning intar fraktsedelsdubletten, som representerar godset allenast
i den meningen att avsändaren genom att överlämna denna till mottagaren
avstår från möjligheten att ingripa i transporten, se järnvägstrafikstadgan § 71.
2
Se ovan § 3 vid not 17.
3
Jfr SkbrL 21 och 22 §§.
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presenterar rätten att utfå godset; vanligen väljer man det förra
alternativet. Om det är fråga om rätt att utfå penningar, säger
man icke att handlingen representerar penningarna utan blott
att handlingen representerar fordringsrätten.
En analog situation kan uppstå vid överlåtelse av andelsrätt i en juridisk person. Då en aktie överlåtes, är överlåtaren
pliktig att avlämna motsvarande aktiebrev, som representerar
andelsrätten.i
En handling som innefattar ett erkännande av en förplik
telse att utgiva egendom eller penningar behöver emellertid
icke ha karaktären av ett presentationspapper utan kan ha det
mera begränsade syftet att vara ett bevismedel i borgenärens
hand. Exempel härpå utgör det enkla skuldebrevet.45 Avser
handlingen en förpliktelse som icke går ut på utgivande av
penningar eller egendom, har den alltid detta begränsade syfte
(ex. hyreskontrakt). Även ifråga om andelsrätter i juridiska
personer förekomma handlingar som blott äro bevismedel.6
Förmodligen har överlåtaren av en rättighet icke någon för
pliktelse att avlämna ett bevismedel i samma ordning som han
skulle vara förpliktad att avlämna ett presentationspapper.7
Han bär emellertid i regel garanti för att rättigheten existerar8
och han har därför allt intresse av att tillhandahålla förvär
varen bevismedlet, då behov därav uppstår.
Den som överlåtit fast egendom har också en dubbel för
pliktelse, nämligen dels att avträda egendomen, dels att till
handahålla förvärvaren sina åtkomsthandlingar, i första hand
lagfartsbevis. Numera har emellertid lagfartsbeviset förlorat
det mesta av sin betydelse; om överlåtaren har lagfart kon
stateras detta i regel ex officio av inskrivningsdomaren då för
värvaren söker lagfart, och om så ej sker kan förvärvaren an4 Jfr ABL 36 och 39 §§.
5 Att enkelt skuldebrev dock såvitt möjligt bör återställas vid betalning
framhålles i Marks von Würtemberg & Sterzel, Lagen om
skuldebrev3, s. 125 ff.
6 Se om andelsbevis i ekonomiska föreningar Rod he, Förenings
lagen, s. 53 f.
7 Jfr A 1 m é n Rubriken not 13.
8 Se nedan § 22 vid not 13.
6 — 557460
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skaffa ett äganderättsbevis. Skyldigheten att tillhandahålla åt
komsthandlingar har sålunda förskjutits därhän att en överlåtare som ej har lagfart är skyldig att söka sådan eller, om
fånget ej är lagfartspliktigt, tillhandahålla sina fångeshand
lingar.9
Överlåtaren är därjämte skyldig att avlämna i hans ägo be
fintliga kartor och andra handlingar, som röra fastigheten
och ej angå jämväl annan egendom.10 Härigenom skall för
värvaren få bevismedel för att vid behov kunna värja fastig
heten mot tredje man.
11. Förpliktelse att utfärda en skriftlig
överlåtelseförklaring.
Vi ha sett att gäldenärens förpliktelse vid överlåtelse kan gå
ut på att han skall antingen avlämna ett objekt, eller också
avlämna både ett objekt och en handling som representerar
detta, eller slutligen avlämna endast en dylik handling. Här
utöver kan gäldenären även vara förpliktad att utfärda en
skriftlig överlåtelseförklaring, som skall sätta förvärvaren i
tillfälle att legitimera sig såsom ägare av överlåtelseobjektet.
Säljaren av en fastighet skall sålunda, om ej köpekontraktet
innehåller en definitiv överlåtelse, utfärda köpebrev på fastig
heten, utan vilket köparen icke kan få lagfart.11 Vidare skall
den som överlåter ett orderpapper eller ett papper ställt till viss
man utfärda en skriftlig överlåtelse, som vanligen tecknas på
papperet och ibland måste tecknas där.12 Utan en sådan över
låtelse kan förvärvaren icke utan svårigheter utöva de rättig
heter som grundas på papperet.13 Även i andra fall kan en förvärvare ha behov av en skriftlig överlåtelseförklaring. 14
9 Se FJB 1909 4: 18, FJB 1947 4: 14. Jfr H 1877 s. 548.
10 Se JB 1734 11: 7, FJB 1909 4: 7, FJB 1947 4: 19.
11 Jfr FJB 1947 4:5.
12 Bestämmelser härom finnas i VxL 13 § och ChL 16 §. Jfr U s s i n g,
Kob2, § 3 I 2.
13 Se nedan § 18 vid not 15 ff. Ett indossament på växel eller check
har därjämte en garantifunktion, se nedan § 23 vid not 17.
14 Se t.ex. patentförordningen 12 §.
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12.

Förpliktelse att avge tillförsäkran.

Lagen om handel med utsädesvaror 2 § ålägger säljaren att
senast vid avlämnandet av sålt frö av visst slag avge en skrift
lig tillförsäkran rörande fröets beskaffenhet i vissa närmare
angivna avseenden. Till säljarens prestation hör alltså dels
att avlämna godset, dels att avlämna en dylik förklaring.
Denna regel är tvingande i så hög grad att förklaringen skall
avgivas oavsett om köparen påfordrar det eller icke.15
13. Förpliktelse att prestera utan
förbehåll?

Det kan diskuteras om det för riktig uppfyllelse kräves att
gäldenären presterar utan förbehåll eller protest.
En sak är att gäldenären icke såsom villkor för prestation
får fordra en motprestation som borgenären icke är skyldig
att lämna. Endast om borgenären underlåter att fullgöra en
motprestation som verkligen åligger honom, kan det komma
ifråga att gäldenären får såsom påföljd innehålla sin egen
prestation.16
Nu är det emellertid fråga om en annan sak, nämligen att
gäldenären skulle kunna tänkas vara skyldig att avhålla sig
från att samtidigt med prestationen avgiva en protest, inne
hållande att han icke anser sig skyldig att prestera. Om en
dylik skyldighet föreligger, skulle konsekvensen bli att en
prestation som vore åtföljd av en dylik protest vore oriktig och
kunde avvisas av borgenären. Denne skulle därigenom få en
möjlighet att ställa gäldenären inför valet att avstå från protest
eller taga risken av att befinnas ha underlåtit att fullgöra sin
prestation.
Om gäldenären i verkligheten icke alls är skyldig att pres
tera, kan han tydligen icke ådraga sig några påföljder genom
att erbjuda en prestation under protest. Problemet uppkom
mer först om gäldenären verkligen är skyldig att fullgöra åt
15 Jfr ovan § 2 not 20.
16 Se nedan § 35.
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minstone en del av den prestation han erbjuder under protest.
Denna protest kan i så fall innehålla antingen att gäldenären
icke anser sig skyldig att prestera något alls eller också att
han icke anser sig skyldig att prestera allt det som han erbju
der sig att prestera.
Anledningen till att gäldenären överhuvud taget erbjuder sig
att prestera något som han icke anser sig skyldig att prestera
kan vara, att han är osäker på om han har rätt och vill und
vika påföljder för den händelse domstol senare skulle finna
att han felbedömt situationen. Anledningen kan också vara att
han visserligen är säker på att icke vara skyldig att prestera
men att han vill undvika att borgenären, låt vara med orätt,
gör gällande påföljder som medföra omedelbara olägenheter
för honom, t.ex. att borgenären håller inne motprestation eller
sätter igång provisoriska exekutiva åtgärder.17
Anledningen till att gäldenären i dylika fall låter prestatio
nen åtföljas av en protest måste vara att han vill undvika att
det faktum att han presterat lägges honom till last då han vid
ett senare tillfälle söker åter det han ej var skyldig att utgiva.
I vissa fall gäller att en prestation utan förbehåll tillägges
den verkan att återkrav är uteslutet. Ett sådant fall behandlas
i avtalslagen 36 §, som frånkänner gäldenären rätt att söka
jämkning av vite om han utan förbehåll guldit detta. Förmod
ligen gäller samma regel om en gäldenär utan förbehåll preste
rar enligt avtal utan att åberopa sådana tvingande regler som
han då förfallotiden kommit kan avstå från att åberopa.18
Utanför dessa speciella fall kan man måhända räkna med att
gäldenären mister sin återkravsrätt om han presterar utan för
behåll efter att tidigare gentemot borgenären ha hävdat att
han icke var skyldig att prestera så mycket om denne fordrade.
Kanske kan man t.o.m. gå så långt att gäldenären i allmänhet
17 Jfr UL 39 § om verkställighet av dom som ej vunnit laga kraft, UL
49 § och RB 44: 9 om verkställighet av tredskodom samt UL 49 § och lag
sökningslagen 34 § om verkställighet av lagsökningsutslag och betalningsföreläggande. Jfr också ovan § 7 vid not 26 om kvittning mot domfäst
huvudfordran.
18 Se ovan § 2 vid not 13—15.
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mister återkravsrätten så snart han vid fullgörandet vet eller
bör veta att han presterar mer än han är skyldig.19
Den omständigheten att en reservationslös prestation betager
gäldenären återkravsrätt behöver naturligtvis icke innebära att
gäldenären också är berättigad att prestera under protest. Det
förefaller emellertid osannolikt att man såsom huvudregel
skulle behöva räkna med att gäldenären är förhindrad att
prestera under protest och att borgenären sålunda skulle kunna
ställa gäldenären inför valet mellan att uppge sin ståndpunkt
eller taga risken av påföljder. I ett par fall har för övrigt lag
stiftaren direkt tillerkänt gäldenären en rätt att använda den
formen av protest att han deponerar betalning hos myndig
het och därmed inhiberar åtminstone vissa påföljder.20 Där
emot finnes veterligen intet belägg på att borgenären i något
fall skulle ha rätt att avvisa en prestation som sker under
protest, ehuru man kanske ej helt kan bortse från möjligheten
att sådana fall kunna finnas.21
Om nu gäldenären — med eller utan protest — betalat under
sådana omständigheter att möjligheten till återkrav i princip
står öppen, uppkommer emellertid ett annat problem. Den
omständigheten att gäldenären presterat kan likväl ha försatt
honom i ett sämre läge, dels därför att återkravsrätten är
begränsad med hänsyn till borgenärens goda tro, dels därför
att bevisläget vid ett återkrav är oförmånligare för gäldenären
än det skulle varit vid ett mot honom riktat krav. Kan gälde
nären genom en protest undvika denna försämring och, om
denna fråga besvaras jakande, får han göra det?
Vad först beträffar sådant hinder för återkrav som hänför
sig till borgenärens goda tro, så är det tydligt att borgenären
19 Jfr Hult, Juridisk debatt, s. 73, och A r n h o 1 m, Streiftog, s. 180 ff.
20 Se UL 39 § (jfr 51 §) och NyttjL 3: 22.
21 A r n h o 1 m, Streiftog, s. 201 ff., vill ge borgenären en långtgående
rätt att avvisa den prestation som åtföljes av protest. Häremot Karlgren
i SvJT 1940 s. 341. Ljungman (Skattefordran s. 138) förefaller att
dela Arnholms uppfattning. Se vidare U s s i n g, Alm. Del3, § 34 II A 1 b,
Anders V. Kruse, Misligholdelse, s. 261 ff., och Augdahl, Obligasjonsrett, s. 76 f.
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icke kan hindra att gäldenären före eller vid prestationstillfället lämnar honom sådana faktiska upplysningar, som för
sätta honom i ond tro. Här är det icke frågan om en protest i
egentlig mening, om en viljeyttring som gäldenären skulle
kunna frånfalla vid motstånd från borgenärens sida, utan om
ett faktiskt handlande som, sedan det en gång skett, icke kan
göras ogjort. Detta fall hör sålunda icke till det här behand
lade problemet.
Vad härefter beträffar den försämring i bevisläget som fullgörelsen kan medföra, så är till en början att anteckna, att
en talan om återvinning mot tredskodom enligt RB 44:10 skall
företagas i det skick, vari målet förelåg före det sammanträde
då parten uteblev. Att målet skulle komma i förändrat läge
därför att betalning influtit genom exekution eller frivillig
prestation inför hot om exekution antydes icke.22 Läget torde
vara likartat när det gäller återvinning mot lagsökningsutslag.
Vad härefter beträffar övriga fall av provisorisk exekution
förefaller det i varje fall tydligt att sådan frivillig deposition,
som göres för att avvärja exekution, icke kan förändra bevis
läget i det ännu icke avslutade processförfarandet.
Bortser man från dessa fall, återstår frågan om borgenären
kan genom att prestera under protest åstadkomma att det
ursprungliga bevisläget kvarstår oförändrat, och, om denna
fråga besvaras jakande, huruvida han mot borgenärens be
stridande får göra detta. Det är i svensk rätt ovisst om gälde
nären verkligen kan genom en protest åstadkomma detta re
sultat; om så är fallet har borgenären förmodligen rätt att
avvisa en prestation som åtföljes av en protest av denna inne
börd. Däremot möter det naturligtvis intet hinder att borge
nären samtycker till att mottaga prestation på dessa villkor.
Tysk rätt medger att gäldenären kan göra ett förbehåll av här av
sedd innebörd men medger samtidigt att borgenären får avvisa en
prestation som sker under dylikt förbehåll. Se Enneccerus &
Lehmann § 60 III a).
22 Märk att exekutionen här ej kan avvärjas genom deposition, se UL
49 §.
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14. Förpliktelse att redovisa.

Det finns anledning att särskilt beröra innebörden i en pres
tation som går ut på att gäldenären skall redovisa.
Den som ombesörjer ekonomiska angelägenheter för annan
är skyldig att till huvudmannen utgiva eller för dennes räk
ning använda egendom som han mottagit från huvudmannen
eller från tredje man för huvudmannens räkning. Han är
också skyldig att lämna huvudmannen upplysningar om vad
han mottagit och vad han använt, till ledning för ett bedö
mande av vad han är skyldig att utgiva, och eventuellt att på
ett eller annat sätt bestyrka dessa uppgifter.
Termen redovisningsskyldighet användes ibland i en in
skränkt betydelse med syftning allenast på skyldigheten att
lämna upplysningar och att ev. bestyrka dessa. I andra fall för
man under denna term in jämväl och främst skyldigheten att
utgiva vad som tillkommer huvudmannen. Slutligen användes
termen ifråga ibland i en tredje betydelse, nämligen om skyl
digheten att icke för egen räkning förfoga över anförtrodda
medel; detta är fallet i SL 22: l.2324
25
I det följande användes termen redovisningsskyldighet alle
nast i den först angivna betydelsen. Förpliktelsen att redovisa
avser alltså, enligt den här använda terminologien, en förplik
telse att lämna upplysningar och. eventuellt bestyrka dessa.2*
Åtskilliga lagrum stadga att en gäldenär är redovisningsskyldig i nu angiven bemärkelse. I regel lämnas dock föga
upplysning om det sätt på vilket redovisningsskyldigheten
skall fullgöras.23 Ett undantag utgöra de utförliga bestämmel
23 Jfr T. Strömberg i NTfS 1948 s. 103 ff., särskilt s. 110 ff.
24 Denna terminologi kommer tydligen till användning i de fall då dom
stol förelägger någon vid vite att avgiva redovisning, se nedan § 32 vid
not 29.
25 Se om syssloman HB 18:1 och 9 (härtill Hasselrot, HB, VII
s. 1483 ff.), om kommissionär KommL 7 och 13 §§, om delägare i handels
bolag eller enkelt bolag HBL 11 och 47 §§, om likvidator i sådant bolag
HBL 35 a och 52 §§, om huvudredare SjöL 15 §, om god man enligt sam-
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serna om den redovisningsskyldighet som åligger styrelse,
verkställande direktör och likvidatorer i aktiebolag och eko
nomiska föreningar.26
Förpliktelsen att lämna upplysningar avser såväl vad som
mottagits (inkomstsidan) som vad som utgivits (utgiftssidan).
Såvitt angår utgiftssidan föreligger skyldighet att förete veri
fikationer, vid äventyr att icke verifierade poster ej godtagas.
Vad åter beträffar inkomstsidan brukar man visserligen nu
mera ofta kräva verifikationer, men det är icke möjligt att
generellt uppställa ett krav på sådana. Någon skyldighet att
styrka inkomstsidans fullständighet med ed föreligger i regel
icke.27 Däremot torde den som är redovisningsskyldig kunna
ha editionsplikt beträffande egen bokföring och andra hand
lingar som kunna bidraga till utredning av inkomstsidan.28
I den mån som edsplikt eller editionsplikt icke kommer
ifråga har redovisningsskyldigheten beträffande inkomstsidan
ingen självständig betydelse för avgörandet av gäldenärens
skyldighet att utgiva egendom eller penningar: borgenären har
bevisbördan om hans uppgifter strida mot gäldenärens vare sig
denne är redovisningsskyldig eller ej,29 och det straffrättsliga
ansvaret för nekande till anförtrott gods torde ej påverkas av
om skyldighet att lämna upplysningar föreligger.30
äganderättslagen denna lag 14 §, om dödsbodelägare BoutrL 3:6, om bo
utredningsman BoutrL 2: 15 och 17, om konkursförvaltare KL 58 §.
26 Se ABL 98—104, 121, 154, 160, 162 och 165 §§, FL 38—44, 57, 81, 86,
87 och 89 §§, lagen om bankrörelse 89—94, 106, 129, 136, 138 och 141 §§,
lagen om försäkringsrörelse 91—97, 113, 146, 152, 154, 157, 205, 213, 241,
247, 249 och 252 §§, lagen om sambruksföreningar 34 och 39 §§, lagen om
understödsföreningar 27, 36, 54, 55 .och 60 §§, lagen om allmän sjukför
säkring 64, 72 och 78—80 §§.
27 Jfr Hasselrot, HB, VII s. 1489. Annorlunda dock ifråga om den
redovisningsskyldighet som åligger dödsbodelägare ifråga om den egendom
som vid dödsfallet tillhörde den avlidne, se BoutrL 3: 6.
28
Se H 1901 s. 85. Jfr numera RB 38: 3.
29
Jfr H a s s e 1 r o t, HB, VII s. 1489.
30 Att nekande till anförtrott gods bedömes såsom förskingring framhålles i SOU 1940: 20 s. 175.
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15. Förpliktelse att vårda egendom.

En förpliktelse att vårda egendom avser i första hand egen
domens faktiska beskaffenhet. Den kan emellertid också avse
egendomens sakrättsliga beskaffenhet.31
Vårdplikten med avseende på egendoms faktiska beskaffenhet
går ut på att vårdaren skall åstadkomma eller åtminstone efter
sträva det resultatet att egendomen bibehålies i oförändrat skick
under den tid vårdplikten gäller.32
En begränsning av vårdplikten ligger dock däri, att sådan
försämring eller förminskning, som normalt försiggår beträf
fande egendomen, i allmänhet icke ådrager vårdaren någon
påföljd.33 Denna begränsning gäller dock ej arrendatorns vård
plikt; arrendatorn är nämligen skyldig att »väl hävda jorden
samt vårda och underhålla byggnader och övriga fastighetens
tillhörigheter, så att icke något under arrendetiden försäm
ras».34 Ej heller torde begränsningen gälla hyresvärdens vård
plikt, låt vara att en hyreslägenhet icke behöver underhållas
kontinuerligt utan blott med vissa mellanrum.35
Ännu en begränsning föreligger möjligen i vissa fall såtill
vida som man utgår icke från den standard egendomen fak
tiskt hade vid vårdens början utan från en lägre standard.
Antag att ett överlåtelseobjekt vid överlåtelseavtalets ingående
hade en högre standard än det behövde för att då vara fritt
från fel.36 Man kan här bestämma överlåtarens vårdplikt an
tingen så att denne ådrager sig påföljd så snart egendomen för
31 Dessa termer, som ha sin väsentliga betydelse när det är fråga om
överlåtares och upplåtares garanti, definieras nedan § 22 före not 3.
32 Jfr SjöL 118 §: »Förkommer, minskas eller skadas gods . . .». Jfr
också NyttjL 3: 15. Vid sublokation åligger det upplåtaren att sörja för att
den underliggande hyresrätten alltjämt existerar, se H 1911 s. 299. Om
undantagsavtal jfr H 1907 s. 532.
33 Se om säljares vårdplikt A 1 m é n § 44 vid not 16—24 samt U s s i n g,
Kob2, § 15 I A 2 c. Se vidare om hyresgästens vårdplikt L e j m a n, Hyres
värd och hyresgäst, s. 202, och Walin, Hyreslagen3, s. 129.
34 NyttjL 2: 10.
35 NyttjL 3: 15, jfr H 1937 s. 337. Jfr också L e j m a n, a.a. s. 131, och
Walin, a.a. s. 91 f.
36 Se härom nedan § 22 vid not 2 ff.
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sämras efter avtalets ingående, även om standarden alltjämt
överskrider gränsen för fel vid avtalets ingående, eller också
att han ådrager sig påföljd blott för en försämring under denna
gräns. Hur det förhåller sig härmed vid köp av lös egendom är
ovisst.37 Vid köp av fast egendom ligger gränsen ifråga i all
mänhet så lågt,38 att en vårdplikt som blott avser att hindra
försämring under denna gräns skulle vara praktiskt betydelse
lös. Man föranledes därav till en förmodan att jordabaiksförslagens regler om säljares vårdplikt avse det strängare alter
nativet.39
Även beträffande upplåtares vårdplikt uppstår frågan om vår
daren måste vidmakthålla en högre standard än den som upp
låtelseobjektet måste ha för att vara felfritt vid upplåtelsen.
Denna fråga synes dock ej vara diskuterad.
När det gäller nyttjares vårdplikt har man icke någon mot
svarande konkurrens mellan egendomens faktiska standard och
den standard egendomen borde ha vid vårdens början. Vid
arrende uppkommer emellertid den nu diskuterade frågan i en
annan form, nämligen om arrendefastigheten vid tillträdet har
en högre standard än vad som enligt »ortens sed och allmänna
uppfattning» kan betecknas såsom frånvaro av »brist». Nyttjanderättslagen 2: 10 synes utgå från att varje försämring skall
ersättas, och denna tolkning stödes av motiven, som betona att
man har att göra en jämförelse mellan fastighetens skick vid
tillträdet och dess skick vid avträdet.40 Ä andra sidan ge be
stämmelserna om syneförfarandet, sedda i belysning av moti
ven, närmast uttryck åt den uppfattningen att synemännen
blott skola beakta avvikelser nedåt från normal standard.41 Det
37 För det strängare alternativet U s s i n g, Kob2, § I A 2 c; annorlunda
Lassen i Lassen & Ussing, Spec. Del, I § 87 not 59, och A 1 m é n
§ 17 not 143 b.
38
Se nedan § 22 vid not 7.
39 Jfr FJB 1909 4: 15, FJB 1947 4: 11 och 12. Se om dansk rätt Anders
V. Kruse, Misligholdelse, s. 79 ff.
49
Se FJB I 1905 s. 115 f.
41 Jfr FJB I 1905 s. 112 ff. Här föreligga egentligen två frågor, som
motiven icke klart hålla isär: den ena gäller arrendatorns skyldighet att
svara för försämringar som uppkommit efter tillträdet, den andra gäller
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är alltså icke sörjt för att synemännen vid tillträdessynen notera
befintliga överskott utöver denna standard, och om detta ej
sker saknas möjlighet att vid avträdessynen undersöka om
dylika överskott kvarstå. Följden härav blir att endast en för
sämring under normal standard kan beaktas.42 Om detta är
riktigt, kan dock arrendatorn åtaga sig att svara för att fastig
heten håller en högre standard. Huruvida den omständigheten
att jordägaren vid avtalets ingående garanterat att fastigheten
skulle ha ett visst skick vid tillträdet också medför att arrenda
torn ansvarar för att fastigheten har samma skick vid avträdet
må dock vara osagt.
Vårdplikt med avseende å egendoms sakrättsliga beskaffenhet
föreligger i den formen att en överlåtare eller upplåtare icke
får under vårdtiden vidtaga sådana dispositioner i form av
överlåtelse eller upplåtelse, som undantränga borgenärens rätt.43
Den som förvärvat en fastighet med förbehåll om upplåten rät
tighets bestånd har även ådragit sig en viss vårdplikt ifråga om
denna rättighet; han är nämligen skyldig att i sin tur göra för
behåll då han överlåter fastigheten vidare.44 Likaså har den som
upplåtit nyttjanderätt till fast egendom en plikt att hindra alt
fastigheten förändras genom jorddelningsåtgärd utan att nyttjanderättshavaren får full kompensation genom att nyttjanderätten till ett bortgånget område ersättes med nyttjanderätt till
ett annat område.45
hans rätt att på jordägarens bekostnad avhjälpa brister som funnos vid
tillträdet. Bestämmelserna ha utformats närmast med tanke på den senare
frågan.
42 Så Skarstedt m.fl., Arrendelagstiftningen2, s. 96 f.
43 Se FJB 1909 4:5 och FJB 1947 4:23, NyttjL 1:3 och 4 samt ServL
3 § ävensom SL 22:4. Se vidare U n d é n, Sakrätt, II: 22 s. 326 ff. och
419 f. Om borgenärens försvarsplikt i vissa fall, se IntF 53 §. Jfr nedan
§ 22 vid not 26 om dispositioner vilka skett före vårdtidens början men
vinna effekt först därefter.
44 Se NyttjL 1:4 st. 2, ServL 3 § och Undén a.a. s. 419 f. Jfr SvJT
1917 s. 119 (rf.).
45 Se NyttjL 2:27 samt H 1908 s. 176, 1916 s. 542 och 1920 s. 197. Om
nytillkommet område som surrogat för bortgånget, se ovan § 5 vid not
25—28.
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Ytterligare ansvarar en vårdare för att vårdobjektet icke
under vårdtiden blir föremål för exekutiv försäljning för vårda
rens gäld, med påföljd att borgenärens rätt därigenom undantränges.46
E. Vilken kvantitet skall presteras?
§ 9.
Vid generiska prestationer måste det på något sätt fastställas
vilken kvantitet som skall presteras.1 Det är därför anledning
att undersöka olika metoder för kvantitetsbestämning, vilka
kunna komma till användning i ett avtal, ett påbud eller en
föreskrift av myndighet, varigenom en förpliktelse grundlägges.
Ett särskilt problem uppstår i de fall då kvantiteten lämnats
obestämd vid förpliktelsens tillkomst.

1.
a)

Olika metoder för kvantitetsbestämning
Naturaprestationer.

Vid naturaprestationer sker kvantitetsbestämningen antingen
så att ett visst stycketal angives eller också med hjälp av offi
ciellt fastställda eller eljest sedvanliga enheter för mått, vikt
och tid.
Enheterna för mått och vikt äro fastställda på grundval av
metersystemet genom lag 11/5 1934 om mått och vikt. Dessa
enheter äro i stor utsträckning obligatoriska därigenom, att
justerade redskap som huvudregel måste användas vid mätning
och vägning, som företages i statlig verksamhet, i yrkesmässig
handel eller rörelse eller å allmänt tillgänglig försäljningsplats,
och som skall ligga till grund för beräknande av ekonomiskt
anspråk efter mått och vikt. Vissa specialredskap få dock an
vändas utan justering och få alltså graderas efter vilket system
46 Så NyttjL 1:4 (jfr 2:26 och 3:18). Se vidare nedan § 46 vid not 59,
där frågan om borgenärens försvarsplikt undersökes.
1 Även vid individuellt bestämda prestationer kunna kvantitetsproblem
uppkomma, nämligen i den mån avvikelse från viss kvantitet hos presta
tionen utgör fel. Se nedan § 22 före not 3.
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som helst.2 Vid handel med utlandet få därjämte användas red
skap av alla slag, graderade efter annat system än metersyste
met.3
Vidare får sedvanligt emballage, som ej kan justeras, — kar
tonger, korgar, säckar, flaskor etc. — användas för mätning;
härvid kan givetvis vilken kvantitet som helst utgöra enhet, men
anknytning till metersystemet är dock vanlig.4
I den mån justerade redskap måste användas är det alltså
nödvändigt att utföra själva mätningen eller vägningen med tilllämpning av metersystemet. Intet hindrar emellertid avtalande
parter att i avtalet fixera kvantiteten efter något annat system,
ehuru kvantitetsbestämningen då förr eller senare måste om
räknas till metersystemet. Få o justerade redskap användas
bortfaller behovet av omräkning.
I vissa fall har dock anknytning till metersystemet gjorts
obligatorisk i avtal om försäljning, vid äventyr av straff för
säljaren, nämligen då det gäller handeln med brännved och
annat virke i löst mått.5
Hur mätning skall ske är för vissa fall närmare angivet.6 För
farandet vid mätning av torra varor efter volym preciseras i
KK 22/6 1934, dock utan att det angives någon påföljd av att
bestämmelserna icke följas. Måhända kan man räkna med att
dessa i realiteten ha karaktären av dispositiva regler om köp.
Mätning av virke skall enligt lag 20/6 1947 om virkesmätning
och KK 20/6 1947 med förordnande jämlikt nämnda lag såsom
huvudregel utföras av auktoriserad virkesmätare, om det begäres av den vars rätt beröres av mätningen.
Om uppmätning av resultatet av ackordsarbete finnas ofta
bestämmelser i kollektivavtal.7
2 Detta gäller särskilt mätredskap inom virkeshandel och trävarurörelse,
där det engelska måttsystemet alltjämt dominerar. Jfr Handelsbruk V
nr 297 (engelsk eller svensk kubikfot?).
3 Se om undantagen närmare KK 10/5 1935.
4 Lagen om mått och vikt 8 § 2 st. Jfr H 1942 s. 734.
5 KF 9/5 1924. Jfr också KF 20/6 1918 ang. storleken å bal av torvströ
eller torvmull.
6 Om mätning av klädesvaror se Handelsbruk II nr 90.
7 Jfr ADD 1954 nr 19 och 20 med hänv. samt H 1948 s. 1.
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Vid sidan av dessa regler angående sättet för bestämning av
mått eller vikt erfordras ibland en regel om den tidpunkt, då
bestämningen skall utföras. Behov härav uppstår när det gäller
gods som på grund av sin egen beskaffenhet förändras till
myckenheten. Köplagen 44 och 50 §§ ge här den regeln, att
frågan om brist i godset föreligger skall bedömas med hänsyn
till förhållandena vid den tidpunkt då faran övergår på köpa
ren.8
Enheterna för tid äro i det väsentliga sedvanerättsligt be
stämda. Dock är årets längd fastställd genom KF 24/2 1752
varigenom Sverige införde den gregorianska kalendern (nya
stilen) .9
b)

Penningprestationer.

Vid penningprestationer10 sker kvantitetsbestämningen nu
mera normalt med utgångspunkt från de i lag 30/5 1873 om
rikets mynt fastställda enheterna kronor och öre. Det föreligger
emellertid intet generellt hinder att använda andra räkneenheter, t.ex. en främmande valuta eller en viss kvantitet av någon
vara, såsom guld, silver, råg eller smör. Innan betalning sker
måste då en omräkning till kronor och öre ske efter någon viss
kurs. Någon gång är denna kurs fastlagd på förhand, men van
ligen är detta icke fallet, och man är då hänvisad till att göra
omräkningen efter kursen någon viss dag.
Om en viss kurs är fastlagd på förhand, är användningen av
särskild räkneenhet helt formell.11 Skall däremot den faktiska
kursen vid en framtida tidpunkt vara avgörande, innebär an
vändningen av särskild räkneenhet att penningprestationens
8 Se A I m é n § 50 vid not 36—40.
9 Se Lindhagen i Historisk tidskrift 1922 s. 318 ff.
10 Se framför allt Nussbaum, Money in the law2. Jfr också Ver
handlungen des 40. Deutschen Juristentages (1953), Wirtschaftsrechtliche
Abteilung.
11 Förbindelser, vari en viss kurs fastlagts på förhand, äro emellertid
ofta mycket oklara. Jfr Nussbaum, a.a. s. 382 ff. och s. 373 not 59.
Jfr också H 1920 s. 207 samt Handelsbruk V s. 58 f.
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realvärde lösgöres från kronans värde och knytes till värdet av
den valuta eller den vara, som ligger bakom räkneenheten.
Användningen av en viss kvantitet livsmedel såsom räkneenhet har gamla anor i svensk rätt.12 De ursprungligen i naturapersedlar utgående grundskatterna förvandlades med över
gången till penninghushållning successivt till penningprestatio
ner, men de voro länge fixerade till vissa kvantiteter av naturapersedlar, vilka omräknades efter en officiell kurs, nämligen
varje års markegångspris.13 Denna kurssättning var så bety
delsefull, att man i RF 1809 § 75 förbehöll riksdagen rätt att
genom särskilda deputerade besluta härom. Icke sällan använ
des markegångspriset även för fixering av legan vid arrende;
detta har dock numera ansetts otillåtet med hänsyn till att nyttjanderättslagen 2:6 i 1943 års lydelse föreskriver att legan ej
får utsättas annorledes än i penningar.14
Även en viss kvantitet silver har hos oss använts såsom räkneenhet, nämligen den kvantitet som betecknades såsom en Ham
burger banko.15 Det i nutiden aktuella problemet gäller emel
lertid användningen av en viss kvantitet guld såsom räkneenhet.16
Så länge betalning skall ske i en valuta som bygger på guldet
har det icke någon självständig betydelse att en förpliktelse
fixerats med hjälp av en viss kvantitet guld såsom räkneenhet.
Annorlunda blir förhållandet då betalning skall ske i en från
guldet lösgjord valuta, en situation som blev aktuell vid 1931
års penningkris, då ett flertal länder lämnade guldmyntfoten.
Det är i svensk rätt erkänt, att något generellt hinder icke
möter mot att i ett avtal uttrycka en penningförpliktelse i en
viss mängd guld, t.ex. ett visst antal kronor av en viss guld12 Om utländsk rätt se Nussbaum, a.a. s. 299 ff.
13 Jfr bl.a. KF 22/7 1803 (Lilienberg II: 1 s. 200) och KF 11/5 1855
(a.st. s. 211). Först genom KF 23/7 1869 (a.st. s. 214) skedde en definitiv
övergång till beräkning direkt i penningar.
14 Se H 1949 s. 1. — Avgäld för åborätt enligt 1926 års lag härom skall
bestämmas efter markegångspris, se 31 §. Jfr också KStadga 15/11 1945
ang. utarrendering av universitetsjord 10 §.
15 Jfr Nussbaum, a.a. s. 232 f.
16 Se Nussbaum, a.a. s. 223 ff., samt U s s i n g i UfR 1933 s. 264 ff.
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halt.17 Ett sådant avtal säges innehålla en guldklausul eller,
mera exakt, en guldvärde klausul.18
Huruvida en guldvärdeklausul är avtalad kan ofta vara före
mål för tvekan. Det förekommer sålunda fall, då uttrycket
»kronor i guld» använts endast för att ange att förpliktelsen
avser sådana kronor som definieras i 1873 års lag, varigenom
Sverige införde guldmyntfot. Ett sådant uttryck är ingen guld
värdeklausul.19 Ett annat praktiskt problem är huruvida en
guldmyntklausul — som kan tillämpas efter sitt innehåll endast
så länge guldmynt cirkulera20 — skall subsidiärt innebära en
guldvärdeklausul. HD har godtagit denna lösning, i överens
stämmelse med en allmän men icke allenarådande uppfattning
bland utländska domstolar.21
Även i lagstiftningen förekomma guldvärdeklausuler.22
För att en guldvärdeklausul skall kunna tillämpas måste det
finnas ett pris på guld.23 Efter andra världskriget har det emel
lertid visat sig att det icke finns någon enhetlig internationell
marknad för guld och att guldet flerstädes är underkastat pris
kontroll. Det är därför, åtminstone i internationella förhållan
den, för närvarande svårt att säga vad anknytningen till guldet
egentligen skall innebära.24
En guldvärdeklausul har i de allra flesta fall tillkommit för
att skydda borgenären mot följderna av en penningvärdesför17 Se H 1939 s. 241 (II), KProp 1932 nr 264 s. 18 och 25 samt Ni al
i TfR 1934 s. 33. Måhända får dock ej lega vid arrende bestämmas på
detta sätt, jfr ovan § 9 vid not 14.
18 I motsats till en guldmyntklausul, som föreskriver att betalning skall
erläggas i guldmynt, se ovan § 4 vid not 30.
19 Se H 1938 s. 258 samt KProp 1932 nr 264 s. 5 ff., och U s s i n g, Alm.
Del3, § 5 VI B. Mera skeptisk Nussbaum, a.a. s. 243 ff., särskilt s. 246
not 35, jfr s. 293 not 58.
20 Se ovan § 4 vid not 31.
21 Se H 1937 s. 1 samt Nussbaum, a.a. s. 248 ff. Jfr U s s i n g i
UfR 1933 s. 108 ff. och 276 f.
22 SjöL 255 §, Haaglagen 4 § 5 mom., luftbefordringslagen 33 §. Se
härom nedan § 47 vid not 14—19.
23 Jfr om de praktiska tillämpningssvårigheterna Nussbaum, a.a.
s. 256 ff.
24 Se Miller, Some questions of maritime law, s. 9 ff.

96

VILKEN KVANTITET?

§ 9

sämring, medan det varit mindre aktuellt att skydda gäldenären
mot följderna av en förbättring av penningvärdet. I allmänhet
är emellertid borgenären icke speciellt intresserad av att kunna
använda likviden för att inköpa en oförändrad mängd guld. Vad
som intresserar honom är att kunna inköpa varor av alla slag.
En guldvärdeklausul tillgodoser detta hans intresse endast om
värderelationen mellan guld och andra varor är tämligen oför
ändrad. Under 1931 års penningkris brast denna förutsättning,
i det att guldpriset steg medan den allmänna prisnivån förblev
oförändrad. Guldvärdeklausulen kom då att för den allmänna
uppfattningen framstå såsom en orättfärdig och ruinerande be
lastning av gäldenären och ett orättmätigt berikande av borge
nären. På grund härav skedde ett ingripande genom lag 17/6
1932 om betalning på grund av vissa obligationer,25 varigenom
de i praktiken vanligaste då förekommande guldvärdeklausu
lerna suspenderades intill dess vårt land återgått till guldmynt
foten. Lagen avser guldvärdeklausuler i obligationer, lydande
å svenska kronor och utfärdade här i riket före den 28/9 1931.
Den är alltså en engångsåtgärd, som icke avser guldvärdeklau
suler i obligationer utfärdade efter nämnda dag och icke heller
guldvärdeklausuler i andra förbindelser än obligationer, när
de än utfärdats.26
Liknande lagstiftningsåtgärder förekommo vid samma tid i
åtskilliga länder.27
Att guldvärdeklausuler förklarats ogiltiga har ofta motiverats av
att de utgjorde ett hinder för den statliga penningpolitiken. Denna
synpunkt har föranlett franska domstolar att utan direkt stöd av lag
generellt underkänna guldvärdeklausuler i inomstatliga skuldförhål2S Jfr ovan § 4 vid not 40.
26 Se KProp 1932 nr 264. Lagens formulering går emellertid på sidan
om det väsentliga problemet. Texten utsäger nämligen blott att en guldmyntklausul skall vara ogiltig. Däremot säges intet om guldvärdeklau
sulers giltighet och ej heller något om huruvida guldmyntklausulen subsidiärt skall gälla såsom guldvärdeklausul. Att meningen varit att under
känna guldvärdeklausuler är dock obestridligt, och så har lagen också
uppfattats.
27 Jfr H 1937 s. 1 och 17 samt Nussbaum, a.a. s. 280 ff. och
U s s i n g, Alm. Del3, § 5 VI C.
7 — 557460
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landen. Frankrike står dock härutinnan tämligen ensamt; i allmänhet
ha domstolarna låtit de lagstiftande myndigheterna taga ansvaret för
dylika åtgärder. Se Nussbaum, Money2, s. 262 ff.

Främmande valuta som ren räkneenhet (money of measure)
förekommer någon gång. Ibland är en fix kurs fastlagd i för
hållande till den valuta vari förpliktelsen gäller (money of
contract),28 ibland åter skall den verkliga kursen vid en fram
tida tidpunkt vara avgörande.29 Det normala är emellertid, att
en hänvisning till främmande valuta betyder att förpliktelsen
gäller i denna valuta (money of contract), ehuru gäldenären,
såsom ovan framhållits,30 har rätt att alternativt erlägga betal
ning i betalningsortens valuta (som då blir money of payment).
Väljer gäldenären detta alternativ, blir the money of contract
räkneenhet i förhållande till the money of payment.
Ett särskilt tolkningsproblem uppkommer i det förut berörda
fallet att gäldenären förpliktat sig att, efter borgenärens val,
alternativt betala på en av flera i olika länder belägna orter i
den på betalningsorten gångbara valutan.31 Detta kan innebära
att det föreligger flera jämnbördiga alternativa förpliktelser, av
vilka borgenären kan välja den för honom förmånligaste. I
så fall uppstår intet omräkningsproblem. Det kan emellertid
också tänkas att utfästelsen bör tolkas så, att en av dessa valutor
är money of contract, medan övriga blott äro money of pay
ment. Är detta fallet, inskränker sig borgenärens valrätt till
platsen och sättet för betalningen, medan storleken av betal
ningen skall beräknas på grundval av the money of contract.32
Man talar här med en internationellt gängse fransk termino
logi om »option de change» (rätt att välja valuta), respektive
»option de place» (rätt att välja betalningsort).
28 Jfr ovan § 9 not 11.
29 Jfr H 1935 s. 283 (dollar räkneenhet i förhållande till riksmark),
1938 s. 335 (danska kronor räkneenhet i förhållande till svenska).
30 Se ovan § 4 vid not 33.
3t Jfr ovan § 4 vid not 38.
32 I H 1919 s. 254 och 1938 s. 258 förelågo förpliktelser av det förra
slaget, i H 1937 s. 17 en av det senare. Se Nussbaum, a.a. s. 387 ff.,
samt U s s i n g i UfR 1926 s. 173 ff.
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Såsom räkneenhet ifrågakommer också äldre inländskt mynt,
som var gångbart då förpliktelsen uppkom men som ej längre
är det. Normalt ges vid övergången till en ny myntenhet en i
lag fastställd omräkningsregel, som kan automatiskt tilläm
pas.33 34 Stora svårigheter uppstå om detta ej iakttages, svårig
heter som i sista hand måste övervinnas genom en omräkning
efter de faktiska värderelationerna vid övergången mellan de
båda myntsystemen. En annan källa till svårigheter är att ett
myntsystem kan undergå mindre förändringar, vilka lämna
rum för tvivel huruvida ett nytt mynt skall anses vara introdu
cerat eller icke.35
I alla de fall då en räkneenhet användes utan att dess relation
till betalningsvalutan är fastlagd på förhand uppstår fråga vil
ken dags kurs som skall vara normgivande. Det är i svensk —
liksom i allmänhet i utländsk — rätt vedertaget att främmande
valuta skall omräknas efter den faktiska betalningsdagens
kurs.36 För att icke borgenären vid dröjsmål skall lida förlust
om räkneenhetens kurs faller, har man givit en skadestånds
regel, som i första hand innebär att borgenären vid dröjsmål
kan välja mellan förfallodagens och den faktiska betalnings
dagens kurs.37
33 Omräkningsregeln behöver ej vara enhetlig. Vid den tyska myntreformen år 1948 gav man sålunda olika regler för olika slag av skulder,
se R o d h e i 19 NJMöt bil. V s. 45 samt Enneccerus & Lehmann
§ 11 II 3 d. Jfr H 1950 s. 193.
34 Frågor angående omräkning av äldre svenskt mynt förelågo i H 1890
s. 183, 1892 s. 459, 1907 s. 239 (med utförligt yttrande av Marks von
Würtemberg), 1915 s. 101 (I), 1919 s. 37. Se vidare Heckscher,
De svenska penning-, vikt- och måttsystemen (1940).
35 Se härom U s s i n g, Alm. Del3, § 5 III, och Nussbaum, a.a.
s. 131 ff.
36 Se SkbrL 7 § 1 st. samt om äldre rätt SOU 1935: 14 s. 61 ävensom
C e d e r b e r g, 13 NJMöt bil. 1, Köersner i SvJT 1926 s. 26 ff. och
Ussing i SvJT 1926 s. 177 ff. Se vidare Nussbaum, a.a. s. 361 ff.,
och Ussing, Alm. Del3, § 5 VIII A.
37 SkbrL 7 § 2 st. Se härom nedan § 45 vid not 33. VxL 41 § och ChL
36 § äro utformade på ett annat sätt — huvudregeln är att förfallodagens
kurs skall vara avgörande — men i praktiken blir resultatet föga avvikande
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Kursberäkningen på utländsk valuta är för närvarande diri
gerad av valutamyndighetema. Detta ger upphov till åtskilliga
problem, särskilt om, såsom ibland sker, samma valuta åsättes
olika kurser för olika ändamål.38 Även om kursen sättes på en
fri marknad kan ibland tvekan uppstå vilken kurs som skall
vara normgivande.39
När det gäller omräkning av naturapersedlar efter marke
gång torde man icke hava tillämpat annan kurs än förfallodagens.
Syftet med användningen av en särskild räkneenhet är, såsom
redan framhållits, ofta att penningprestationens värde skall
vara oförändrat i förhållande till den allmänna prisnivån. Om
emellertid räkneenheten icke till sitt värde följer denna pris
nivå, förfelas det angivna syftet.40 Denna olägenhet kan und
vikas därigenom att man anknyter förpliktelsen icke till en viss
räkneenhet utan just till den allmänna prisnivån, sådan denna
kommer till uttryck i ett prisindex. Penningprestationen skall
sålunda ökas eller minskas parallellt med indextalets föränd
ringar. En bestämmelse härom kallas indexkläusul 41
Sådana klausuler ha på senare tid ofta använts vid bestäm
mande av arbetslön, såväl i kollektivavtal som i författningar
om statstjänstemäns löner och kommunala avlöningsbestämmelser.42 Utanför detta område synas indexklausuler i vårt land
blott ha förekommit sporadiskt, medan de exempelvis i Fin
land vunnit vidsträckt användning.43
Giltigheten av en indexklausul har i svensk rätt icke satts
från det i texten sagda. Om kursberäkningen då dröjsmål med betalning
av växel orsakats av force majeure se Stenvall i FJFT 1947 s. 35 ff.
38 Se Nussbaum, a.a. s. 481 ff., och U s s i n g i UfR 1941 s. 130 f.
och 132 ff.
39
Se Nussbaum, a.a. s. 332 ff. Jfr SvJT 1917 s. 301 (rf.).
40
Jfr ovan § 9 före not 25.
41
Se Nussbaum, a.a. s. 302 ff.
42 Se t.ex. översikten i KProp 1943 nr 320 bilaga B s. 3 ff. Detta är en
internationell företeelse, se Nussbaum, a.a. s. 303 f.
43 Se G. P a I m g r e n, Om indexklausuler i leverans- och entreprenad
avtal, FJFT 1948 s. 75 ff., samt densamme, Handelsrättsliga inflations
problem, s. 13 ff.
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ifråga.44 Däremot synes man ha anledning att räkna med att
en dylik klausul i vissa lägen kan komma att jämkas såsom
otillbörlig eller uppenbart obillig.45 Detta kan tänkas inträffa
om borgenären med indexklausulen avsett att skydda sig mot
följderna av att vissa särskilda kostnader komme att stiga, men
dessa i verkligheten icke stigit så mycket som den allmänna
prisnivån — alltså en situation svarande mot den i vilken 1932
års lagstiftning mot guldklausuler kom till stånd.46
Vi ha sett hur man genom att använda en utanför mynt
systemet stående räkneenhet kan göra realvärdet av en penningfordran oberoende av penningvärdets förändringar. Utgångs
punkten är den grundläggande principen att en fordran på ett
visst antal myntenheter, om ej annat stipulerats, alltid skall
gälla samma antal myntenheter, även om myntets värde för
ändras mellan tidpunkten för fordringens uppkomst och betal
ningstiden. Denna princip betecknas såsom nominalism. Mot
satsen är valorism, dvs. principen att en fordrans realvärde —
i relation till en viss värdemätare eller till en på något sätt be
stämd prisnivå — automatiskt bör hållas oförändrat, även om
detta icke särskilt stipulerats.47 Nominalismen är nu allenarådande i de flesta länder, dock med vissa begränsningar.
En begränsning skulle kunna ligga däri att man vid beräk
ning av skadestånd utgår från prisnivån vid den tidpunkt då
skadeståndsbeloppet fastställes. Så sker i vissa utländska rätts
system, men det synes ej vara möjligt att avgöra vad som kan
vara svensk rättsuppfattning på denna punkt.48 Om en dylik
44 Jfr H 1943 s. 52 samt Karlgren i H 1949 s. 1 (se särskilt s. 13).
Karlgren diskuterar här bl.a. i vad mån arrende får bestämmas med hjälp
av en indexklausul, jfr ovan § 9 vid not 14.
45 Jfr H 1943 s. 52.
46 Se ovan § 9 före not 25.
47 Se om dessa principer Olivecrona, Penningenhetens problem,
s. 48 f., U s s i n g, Alm. Del3, § 5 III, och Nussbaum, a.a. s. 171 ff.
Se också Ni al i TfR 1934 s. 20 ff. och i Minnesskrift till 1734 års lag II
s. 694 ff. Jfr såsom ett kuriosum en i H 1934 s. 491 omtvistad skiljedom
i valoristisk riktning.
48 Se Rodhe i 19 NJMöt, bil. V s. 40 f., W i n r o t h, Skadestånd2,
s. 325, Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 202 f., och Nussbaum, a.a.
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regel tillämpas, betyder detta att valorismen får gälla fram till
dess beloppet fastställes, nominalismen därefter.
En annan begränsning ligger i reglerna om jämkning av för
pliktelser vid ändrade förhållanden. Efter en stark penningvär
desförsämring gör sig valorismen regelbundet påmind, i form
av krav på uppräkning av fordringsbelopp eller andra ingri
panden i skuldförhållanden. Hithörande problem behandlas
emellertid i annat sammanhang.49
2. Kvantiteten har lämnats obestämd.
En generisk förpliktelse kan vara till kvantiteten otillräckligt
bestämd i ett löfte, ett påbud eller en föreskrift av myndighet,
som ligger till grund för förpliktelsen.
Såvitt gäller löften måste man räkna med den möjligheten
att kvantitetsbestämningen är en så väsentlig beståndsdel av
löftet, att frånvaron av en dylik bestämning medför att intet
bindande löfte kommit till stånd. Detta problem är icke när
mare utrett i svensk rätt. Det förefaller emellertid icke ute
slutet att utsättande av ett bestämt (eller åtminstone medels en
på objektiva grunder företagen räkneoperation bestämbart) pris
skulle vara nödvändigt vid vissa avtalstyper, t.ex. köp av fast
egendom.50
s. 180 ff. Motsvarande fråga uppstår även vid krav å vinstersättning, se
H e 11 n e r, Obehörig vinst, s. 241 ff. och 273 ff., jfr Grönfors i FJFT
1950 s. 233. Om ersättning vid tvångsförvärv se H 1948 A 80—81, 1953
s. 341, 1954 s. 1 och 482.
49
Nedan § 59 vid not 45 ff.
50 Se om köp av fast egendom U n d é n, Sakrätt, II: l3 s. 105, samt
V a h 1 é n, Formkravet, s. 57 ff. med hänv., ävensom Karlgren i SvJT
1952 s. 785. Jfr FJB 1826 3:2, 1847 3:2. Motsvarande föreskrift gavs be
träffande köp av lös egendom i FHB 1826 1: 1 och 2 samt i FHB 1850 1: 1
och 2; dock med större möjligheter till indirekt fixering av priset. Denna
ståndpunkt övergavs i 1894 års förslag till köplag 29 §.
Hasselrot anser möjligen att en föreskrift om priset är nödvändig
i ett avtal om nyttjanderätt till lös egendom, se HB, VI s. 1029. Beträffande
arrende är att observera föreskriften i NyttjL 2: 58 att arrendet vid specialreglerade arrendeavtal skall vara till beloppet bestämt. Det förefaller emel
lertid som om frånvaron av ett i avtalet bestämt belopp icke skulle med-
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Enligt fransk rätt föreligger definitivt avtal om köp först då priset
bestämts (Cciv art. 1591).

Om en bindande förpliktelse föreligger, ehuru kvantiteten är
obestämd, kan denna preciseras genom utfyllningsregler eller
också genom att endera parten (eller ev. tredje man) träffar ett
val. Vissa utfyllningsregler ge blott en snävare avgränsning,
inom vilken dock till sist ett val måste ske.
Om kvantiteten icke bestämts till visst stycketal, blir det i
grund och botten alltid fråga om ett val inom en viss ram,
eftersom fullständig precision i vägning och mätning är otänk
bar. Vanligen är dock detta spelrum icke större än att man ur
det praktiska livets synpunkt kan tala om en bestämd kvanti
tet. Någon gång ligga förhållandena beträffande ett visst varu
slag så till att man sedvanemässigt räknar med ett större spel
rum än vad som är ofrånkomligt, även om en bestämd kvan
titet i och för sig är föreskriven.51
Ett större spelrum kan avtalas med hjälp av någon av klau
sulerna »cirka», »från—till» eller »högst» (»lägst»). Innebörden
av klausulen »cirka» preciseras närmare av köplagen 66 § så,
att därmed avses att tillåta en avvikelse om 5 % uppåt eller
nedåt, dock beträffande hel fartygslast 10 %. Sistnämnda regel
har godtagits även vid tillämpning av cirkaklausuler i certepartier.52
Om en klausul av detta slag använts, innebär det att inom
den angivna ramen ett val måste ske. Däremot kan den omstän
digheten, att en kvantitetsbestämning helt utelämnats t.ex. i
ett löfte, icke utan vidare medföra att kvantiteten måste preci
seras genom endera partens val. Det kan nämligen, om det gäl
ler priset för en naturaprestation, också tänkas det alternativet
föra att avtalet är ogiltigt utan i stället att arrendatorn slipper betala något
arrende alls, se 2: 65 och Skarstedt m.fl., Arrendelagstiftningen 2, s. 356.
51 Jfr Hasle & Nebelong, Losorekob, s. 356 f.
52 H 1919 s. 305, 1921 s. 384, 1923 s. 232, 1926 s. 329. Jfr H 1913 s. 66
(cirka i visst entreprenadavtal betydde ±5 °/o). Se vidare Handelsbruk I
nr 29, II nr 67. Om betydelsen av klausulen »cirka» vid en prisbestämmelse
se Handelsbruk V s. 60 ff.
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att kvantiteten skall fastställas med hjälp av sedvana eller före
fintlig taxa.
Köplagen 5 § ger, i brist på avtal om köpeskillingen, princi
pen om val företräde; Almén gör dock reservation för en ut
trycklig eller underförstådd hänvisning till sedvana.53 Säker
ligen får man härtill lägga även den reservationen att ett av
myndighet föreskrivet pris skall gälla, kanske också den att ett
av säljaren på förhand allmänt tillämpat pris skall gälla.
Köplagens bestämmelser synas ha blivit tongivande även i
andra sammanhang, såvitt angår svensk rätt, och ha bl.a. kopie
rats i de sedan lagens tillkomst framlagda förslagen till lagar
om tjänsteavtal.54 Sjölagen går emellertid på den motsatta lin
jen: enligt 124 § skall in dubio betalas den frakt som var gång
bar vid tiden för inlastningen.55 I dansk och norsk rätt har
denna linje vunnit starka sympatier och man synes där vara
benägen att så långt som möjligt skjuta köplagen 5 § åt sidan,
både när det gäller dess direkta och när det gäller dess analo
giska tillämpning.56
Tysk rätt utgår visserligen från en huvudregel motsvarande köp
lagens (BGB § 316), men gör undantag härifrån bl.a. för Dienstver
trag och Werkvertrag, där i första hand av myndighet fastställd taxa,
i andra hand sedvanligt vederlag skall tillämpas (BGB §§ 612, 632
och 653).
Schweizisk rätt lämnar än mindre utrymme för endera partens val.
Vid köp tillämpas marknadspris, om sådant finnes (OR Art. 212);
kan intet pris bestämmas på denna väg är köpet ogiltigt (Art. 184 3 st.
med O s e r s kommentar). Vid tjänsteavtal tillämpas i första hand
av myndighet fastställd taxa, i andra hand av myndighet fastställt
vägledande »Normalarbeitsvertrag», i sista hand sedvanlig lön (Art.
53 Almén §5 vid not 11.
54 Se förslag till lagar om arbetsavtal 1910 (KProp nr 96) 28 §, 1911
(KProp nr 43) 18 § och 1935 (SOU 1935: 18) 11 §. Annorlunda 1900 års
förslag (bet. 1900 om arbetsavtal) 14 § samt H 1902 s. 308. Jfr om till
verkning H 1896 s. 96, om lossning av gods H 1906 s. 361 (JustRn Sund
berg och Lilienberg).
55 Jfr H 1914 s. 338 (avtalat att lossning av gods skulle betalas efter
»current price», tvist om innebörden härav).
56 Se U s s i n g, Aftaler3, § 39 VI A, Kob2, § 4 I C, och Kristen
Andersen, Kjopsrett, s. 33.
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330). Finnes ingen sedvana, anses domstolen böra utmäta skälig lön
(O s e r, Art. 330 not 7). Vid Werkvertrag utgår man från arbetets
värde — vilket väl i realiteten betyder en hänvisning till sedvanan —
dock med möjlighet till en korrigering med hänsyn till tillverkarens
kostnader in casu (Art. 374).

Om nu ett val skall träffas, återstår att avgöra vem som
skall träffa det och om denne därvid kan inom den ev. an
givna ramen välja helt fritt.
Att valet hänskjutes till tredje man lärer icke förekomma
utan att detta uttryckligen avtalats eller påbjudits. Den prak
tiska frågan är vilkendera av parterna som in dubio har val
rätten.
Måhända kan man här antaga, att köplagen 5 § anses norm
givande sålunda, att om priset för en naturaprestation skall
fastställas genom val, detta skall företagas av naturagäldenären.
Utanför detta speciella fall synes det däremot knappast möjligt
att göra några generaliseringar. Köplagen 66 § ger — för de
fall då säljarens prestation särskilt angivits med ett uttryck som
lämnar utrymme för val — in dubio rätten att träffa detta val
åt säljaren. Det vore uppenbarligen alltför djärvt att med ut
gångspunkt från en sådan princip antaga, att det skulle vara
en generell regel att valrätten — utanför det i köplagen 5 §
behandlade specialfallet — in dubio tillkommer gäldenären.57
I tysk rätt ger BGB § 316 en mot köplagen 5 § svarande generell
regel. I övrigt avstår BGB från att ställa upp några generella regler
om valrätten.

Kan den valberättigade välja helt fritt? Säkerligen är detta
händelsen om ett visst spelrum är fixerat, t.ex. genom klausulen
»från—till» eller klausulen »cirka», kompletterad med nyss an
givna utfyllningsregler. Om däremot dylika gränser för valrät
ten saknas blir läget ett annat. Köplagen 5 § sätter för ett dylikt
fall den gränsen att säljaren icke får fordra oskäligt stor köpe
skilling, och man kan förmoda att domstolarna skola vara be
57 Jfr dock A 1 m é n § 13 vid not 2 och § 66 vid not 14. I H 1913 s. 66
(entreprenadavtal) fick borgenären välja.
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nägna att draga en dylik skälighetsgräns även i andra fall.58
Särskild anledning till denna förmodan ger den omständigheten
att en sådan regel utgör ett naturligt komplement till principen
om jämkning av obilliga avtal.59
Tysk rätt antar att ett val som skall göras av endera parten eller av
tredje man in dubio skall träffas »nach billigem Ermessen» (BGB
§§ 315 och 317).

Icke sällan är det mellan parterna i ett avtalsförhållande om
tvistat huruvida en kvantitet verkligen har lämnats obestämd.
Särskilt gäller detta storleken av det pris som skall erläggas
för en naturaprestation. Det har livligt diskuterats hur bevis
bördan i dessa fall bör ligga, framför allt vid köp av lös egen
dom.60
Enighet synes råda därom att säljaren har bevisbördan om
det är han som påstår att visst pris avtalats. Denna situation
blir aktuell om det av säljaren påstådda priset ligger högre än
det högsta pris han med tillämpning av 5 § kan begära. Bevisbörderegeln ger här ett försteg åt den part som begär ett skäligt
pris.
Diskussionen har främst gällt det omvända fallet, då säljaren
påstår att intet pris blivit bestämt. HD har nyligen haft denna
fråga till prövning, visserligen icke ifråga om ett köpeavtal utan
ifråga om ett tillverkningsavtal, varå köplagen icke var direkt
tillämplig.61 I detta mål lade HD, i anslutning till Almén, bevis
bördan på tillverkaren — dock ej utan meningsskiljaktighet.62
58 Jfr Alméns försök att konstruera en gräns även vid den »öppna
sidan» av klausulen »högst» (»lägst»), § 66 vid not 5b—7. Mot Alméns
konkreta förslag Hasle & N e be 1 o ng, Losorekob, s. 359.
59 Se ovan § 2 vid not 23—26.
60 Se Almén §5 vid not 34—59, U s s i n g, Aftaler3, § 39 not 106.
Jfr Hasle & Nebelong, a.a. s. 26 ff.
61 Jfr W i k a n d e r, Materiella arbetsbetinget, s. 212 ff.
62 H 1951 s. 1 (plenum). Majoritetens ståndpunkt överensstämmer med
ett uttalande av lagutskottet i samband med tillkomsten av KöpL 5 §,
vilket måhända tillagts en viss auktoritet. Dansk rätt synes mest benägen
att lägga bevisbördan på köparen, se Hasle & Nebelong, a.st. Se
vidare H 1954 s. 558 (styrkt att visst pris ej avtalats?).
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Intresseläget är här ej lika renodlat som i det föregående fal
let, vilket kan bidraga till att förklara meningsskiljaktigheterna. Situationen kan vara den att det av köparen påstådda
priset ligger oskäligt lågt, medan säljaren begär ett pris inom
skälighetslatituden. Det kan också vara så att det av köparen
påstådda priset ligger inom skälighetslatituden men ej så högt
därinom som säljaren vill ha det. Det förra alternativet bildar
en motsvarighet till det som nyss behandlades. Vill man här
ge den part som begär skäligt pris ett försteg, bör man lägga
bevisbördan på köparen; detta ger emellertid säljaren tillfälle
att begära högsta skäliga pris, icke blott lägsta skäliga pris.63
1 det senare alternativet åter står valet mellan två skäliga pris,
och det finns alltså ur den här behandlade synpunkten ingen
anledning att ge säljaren företräde.
Mycket ofta är vederlaget för en naturaprestation så bestämt,
att det utgår i relation till natur aprestationens storlek, som i
sin tur är från början obestämd. Betalning erlägges sålunda
efter stycketal, mått, vikt eller tid. Köplagen 7 § stadgar att
priset i dylika fall skall beräknas på grundval av godsets kvan
titet vid tidpunkten för farans övergång.64
Vid köp av fast egendom är det regel att köpeskillingen be
stämmes till ett visst bruttobelopp, oberoende av fastighetens
belastning med inteckning för fordran. Sedermera avräknar
man vid likviden inteckningsbeloppet från köpeskillingen, med
påföljd att köparen endast behöver betala återstoden kontant.
Om nu inteckningsbelastningen avviker från vad parterna förut
satte vid köpets ingående, medför detta såsom huvudregel blott
63 Märk att A 1 m é n, oaktat han lägger bevisbördan på säljaren, dock
gör undantag för de fall då det av köparen påstådda priset är orimligt
lågt, se § 5 vid not 56 a—57 a.
64 Det förekommer att säljaren vid sådana köp där godset transporteras
på köparens risk åtar sig en utlossningsgaranti. Härmed åsyftas att priset
skall beräknas på grundval av godsets kvantitet vid den tidpunkt då trans
porten är avslutad, i den mån icke kvantiteten påverkats av en händelse
för vilken köparen stod faran. Se A 1 m é n § 7 vid not 1—9. Däremot
är det förmodligen — trots ordet »garanti» — icke åsyftat att en säljare
som avsänt avtalad kvantitet (minimikvantitet) skall bli skadeståndsskyldig om den utlossade kvantiteten understiger denna gräns.
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den konsekvensen att avräkning skall ske på grund av det verk
liga läget, icke på grund av det läge från vilket parterna utgingo.65 Om inteckningsbelastningen är större minskas alltså
det belopp köparen skall betala,66 är den åter mindre, måste
köparen betala mera.67 Så långt har man att göra med en regel
som närmast kan sägas röra likvidbeloppets beräkning. Om
emellertid inteckningsbelastningen är större än vad parterna
antagit, kan köparen hava olägenheter som icke undanröjas
genom den ändrade avräkningen, och därmed är man över på
frågan om rättsligt fel i fastigheten.68
Det sagda har avsett inteckning som belastar allenast den
sålda fastigheten. Om fastigheten häftar primärt för inteckning
som besvärar jämväl annan fastighet, torde det sagda kunna
tillämpas på detta primärbelopp. Däremot torde avräkning
icke vara regel ifråga om belopp som endast subsidiärt belastar
den sålda fastigheten. Om en dylik av parterna icke beaktad
belastning finnes, har köparen emellertid rätt att tills vidare
hålla inne motsvarande del av köpeskillingen, i varje fall om
han var i god tro beträffande belastningen.69 Denna rätt synes
lämpligen kunna betecknas såsom en påföljd av rättsligt fel.
Ibland är vederlaget satt i relation icke till naturaprestationens storlek utan till de uppoffringar gäldenären måste göra
för att åstadkomma naturaprestationen. En tillverkare kan
exempelvis förbehålla sig att få debitera beställaren ett pris som
grundas på det antal arbetstimmar och den mängd material,
65 Se närmare He liner i SvJT 1952 s. 1 ff. Jfr Vahlén, Form
kravet, s. 294 ff., samt FJB 1909 4: 17 och FJB 1947 4: 17.
66 Med inteckning för fordran har i praxis likställts odlingslån (H 1930
s. 594; annorlunda H 1909 s. 510) och premielån i Stockholms stads brand
försäkringskontor (H 1917 s. 476), kanske också friköpeskilling för ofri
tomt i stad (H 1946 s. 80, se härom nedan § 57 not 5). Jfr H 1924 s. 435
(blockad för oguldna arbetslöner) och 1925 s. 327 (ersättning till skogsvårdsstyrelse). Jfr även H 1946 s. 567 (latent skatteskuld, se R o d h e i
SvJT 1951 s. 605).
67 H e 11 n e r diskuterar emellertid i SvJT 1952 s. 32 ff. behovet av
lättnader i betalningsvillkoren för köparen.
68 Se nedan § 22 not 17.
69 Se H e 11 n e r, a.st. s. 6 ff. och 12 ff.
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som åtgått för tillverkningen, och på de löner och material
priser, som faktiskt varit rådande under tillverkningstiden. En
dylik kostprisklausul tar emellertid blott sikte på vissa bestämda
av tillverkarens särkostnader för produkten ifråga och måste
kompletteras med ett tillägg, som avser att täcka hans övriga
kostnader, främst administrationskostnader och kapitalkost
nader. Detta tillägg konstrueras ofta såsom ett procentuellt
pålägg på nämnda särkostnader.70
Mindre långtgående kostprisklausuler utgå från ett fast
grundpris och avse endast att ge tillverkaren rätt att öka priset
med sådana kostnadsstegringar, som tillkommit på grund av
någon viss oförutsedd omständighet, framför allt på grund av
prisstegring på arbetskraft och material.71 Klausulerna kunna
vara ömsesidiga, innebärande att en eventuell kostnadsminsk
ning kommer beställaren till godo.72
En kostprisklausul bör ge svar på bl.a. följande frågor. Om
merkostnaderna utöver ett visst grundpris skola ersättas, skall
detta gälla även en ökning av administrationskostnader och
kapitalkostnader?73 Och hur skall gränsen dragas mellan så
dana särkostnader, som skola upptagas med sina verkliga be
lopp, och övriga kostnader, som skola inräknas i ett procentuellt
pålägg?
En kostprisklausul har, särskilt i sin mest renodlade form,
den olägenheten att den tar bort det incitament för rationell
drift som ligger däri att besparingar i arbete och material
komma tillverkaren till godo. Härtill kqmmer olägenheten att
tillverkaren för kontroll måste medge insyn i sin bokföring och
andra interna handlingar.
70 I praktiken förekommer t.ex. den formen, att administrationskostna
der beräknas till viss procent av kostnaden för arbetslöner och kapital
kostnader till viss procent av summan av kostnaderna för arbetslöner och
material, jfr Braekhus i »Monica Smith» domen s. 124 f. Jfr också
Handelsbruk V nr 289 (»egna inköpspriser»-)-10 °/o, skulle kassarabatt och
årsomsättningsbonus beaktas?).
71 Se t.ex. de för »kristiden» gällande särskilda reservationerna vid
Mekanförbundets Allmänna leveransbestämmelser av år 1927.
72 Jfr B r skhu s, a.st. s. 123 f.
73 Jfr von Eyben i Juristen 1953 s. 331.
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Om man vill undgå kostprisklausulernas olägenheter men
ändock skydda tillverkaren mot följderna av ökningar av löner
och priser, kan man i stället avtala en glidskale klausul. En
sådan klausul utgår från ett fast mått på tillverkarens kvantita
tiva uppoffringar och renodlar verkan av förändringar i löner
och priser. Klausulen bör för detta ändamål ge upplysning om
vilka kvantiteter som skola ligga till grund för beräkningen.
Detta önskemål kan dock i praktiken tillgodoses endast be
träffande en del av tillverkarens uppoffringar, t.ex. beträffande
materialposter av större betydelse. I övrigt är man hänvisad till
att konstruera särskilda index eller använda allmänt gängse
sådana. Här finnas åtskilliga möjligheter till varianter, fram
till den punkt där man kommer till en indexklausul, som låter
ett pris för tillverkarens hela prestation variera med ett visst
index.74
I andra fall kan vederlaget vara fastställt i relation till den
nytta naturaborgenären har av naturaprestationen. Ett vederlag
för arbete kan utgå i förhållande till det kvantitativa resultatet
av arbetstagarens bemödanden (ackord) eller till det ekono
miska resultat han lyckas tillföra motparten (provision) .75 Ett
vederlag för överlåtelse eller upplåtelse av immaterialrätt kan
vara satt i relation, kvantitativt eller värdemässigt, till den om
74 Om glidskaleklausuler se »Monica Smith» domen med därvid fogade
utlåtanden (tryckt), särskilt ett av B r aekhu s, s. 128 ff. Se också von
Eyben i Juristen 1953 s. 325 ff. Tvisten om »Monica Smith» avsåg en i
kontraktet om byggande av detta fartyg intagen klausul, som gjorde en
del av priset beroende av den faktiska kostnaden för vissa bestämda kvan
titeter material och satte återstoden av priset — inkluderande en del mate
rialkostnader, kostnaden för arbetslön, administrationskostnader och kapi
talkostnader — i relation till ett löneindex. I målet ifrågasattes från bestäl
larens sida rimligheten av att indexberäkningen avsåg även kapitalkost
naden, benämnd »affärsvinst». I och för sig ligger det ju dock ej något
anmärkningsvärt i att tillverkaren, om marknadsläget så medger, tillförsäk
rar sig ett skydd mot att en inflation förminskar realvärdet av det i till
verkningen investerade kapitalet — detta är ju vad indexberäkningen av
»affärsvinsten» i själva verket innebär, om indexet kan anses representa
tivt ur denna synpunkt. Om indexklausuler se vidare ovan § 9 vid not
41—46.
75 Jfr B. M e 1 i n, Avlöningssystem för försäljare (1950).
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fattning, i vilken förvärvaren eller nyttjaren lyckas tillgodogöra
sig rätten {royalty).
Slutligen kan vederlag för arbete eller annan naturaprestation vara bestämt till andel i vinst, till vilken naturagäldenären
bidragit. Avtal av denna typ kallas partiariska. Vanligast äro
avtal om tantiem för utfört arbete;76 dock synes denna av
löningsform numera vara på tillbakagång. Någon gång före
komma partiariska försträckningsavtal.77
Partiariska avtal ge ofta anledning till tvekan om hur man
skall beräkna den vinst, vari andel skall utgivas. En vinstberäk
ning innebär att man från ett bruttointäktsbelopp avdrager
kostnader av olika slag, inklusive avskrivningar, och problemet
är vilka kostnader som skola avdragas. I detta sammanhang
förekomma bl.a. termerna »bruttovinst», »nettovinst» och
»verklig nettovinst», men terminologien på detta område är så
vacklande, att det är svårt att ställa upp några säkra tolkningsregler.78 Det är alltså lämpligt att i partiariska avtal ge ut
förligt besked om vilken metod som skall följas ifråga om
vinstberäkningen.79
Ett särskilt problem är huruvida endera eller båda parterna
äro bundna av den vinstberäkning, som den betalningsskyldige
gjort i sin bokföring och ev. även i sin officiella årsredovisning.
Detta anses in dubio icke vara fallet; däremot anses ett företags
redovisning kunna tjäna såsom utgångspunkt för vinstberäk
ningen, med den verkan att part som påyrkar att redovisningen
skall frångås har bevisbördan såväl för ett påstående att vinsten
icke beräknats på grundval av riktiga principer som för ett
76 Jfr Undersökning angående tantiemberäkning (1931). I fråga om
konstnärligt arbete användes ibland termen recett (jfr H 1943 s. 93).
77 Se t.ex. H 1935 s. 270 angående AB Kreuger & Tolls participating
debentures. Jfr H 1902 s. 323 och 1932 s. 627.
78 Märk sålunda skiljaktigheterna mellan vinstbegreppen i ABL 101 och
102 §§ å ena, HBL 8 och 9 §§ å andra sidan. Se vidare Undersökning an
gående tantiemberäkning s. 38 ff. samt Handelsbruk IV nr 269, V nr 306
och 326.
79 Särskilda svårigheter bereda extraordinära kostnader med karaktären
av kapitalförlust, se H 1881 s. 507, 1882 s. 39 och 1903 s. 129.
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påstående att vinsten beräknats med oriktig tillämpning av
ostridiga principer.80
Då ett vederlag skall utgå i form av royalty eller andel i
vinst blir naturagäldenären beroende av vilken möda hans
motpart lägger ned på att tillgodogöra sig naturaprestationen,
resp, skaffa sig vinst. Vanligen medför denna omständighet
ingen olägenhet för naturagäldenären, eftersom parterna hava
ett gemensamt intresse av ett så förmånligt resultat som möjligt.
Det kan emellertid inträffa att naturaborgenären av någon
anledning icke gör sitt bästa för att nå ett gott resultat, med
påföljd att naturagäldenären icke får det vederlag som varit
möjligt. Domstolarna ha i ett dylikt fall (överlåtelse av patent
mot royalty) ansett naturaborgenären skyldig att vara verksam
i bådas intresse och ålagt denne att betala skadestånd då denna
skyldighet ej uppfyllts.81 I verkligheten ha väl domstolarna
näppeligen velat säga mera än att naturaborgenären skulle betala
det vederlag som skolat utgå om han vidtagit tillräckliga
åtgärder.82
Ibland förekommer det att andel i vinst skall utgå på grund
val av den vinst som ett aktiebolag utdelar till aktieägarna;
därmed är en fast regel given, men den andelsberättigade är
å andra sidan helt beroende av vilken utdelning bolagsstämman
finner gott besluta.83

F. Var skall prestation ske?
§ io.
Allmänna regler om prestationsorten komma ifråga främst
beträffande penningprestationer.
Två alternativ stå i förgrunden, nämligen betalning hos gäl-

80 Se H 1879 s. 125, 1882 s. 375, 1903 s. 129, 1926 s. 135, SvJT 1926 rf.
s. 63. Den omständigheten att en i redovisningen upptagen kostnadspost
sedermera visat sig överflödig anses icke relevant, se de båda sist nämnda
fallen.
81
H 1950 s. 15.
82 Naturaborgenärens »plikt» att vara verksam blir då av samma be
skaffenhet som en skadelidande borgenärs plikt att begränsa skada, se
nedan § 29 vid not 55—56.
83
Jfr H 1935 s. 270 samt Undersökning angående tantiemberäknin
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denären och betalning hos borgenären. I tysk rätt talar man
i anslutning till dessa båda alternativ om Holschuld resp. Bring
schuld.
För svensk rätts del har skuldebrevslagen numera fastslagit
att betalning skall ske hos borgenären (3 §)? Denna bestäm
melse gäller direkt blott skuldebrevsförpliktelser, men det an
ses att den bör analogt tillämpas även på andra penningförplik
telser.12 Uttryckligt stadgande i samma riktning finnes beträf
fande hyra.3
Uttrycket »hos borgenären» behöver preciseras. Skuldebrevs
lagen anger såsom huvudregel att betalning skall ske i borge
närens bostad; om borgenären driver handel eller annan rörelse
skall dock betalningen fullgöras i affärslokalen.4 Härmed av
ses den bostad resp, affärslokal borgenären har då betalning
skall ske; dock flyttar betalningsorten icke med borgenären
från ett land till ett annat.
Borgenären har emellertid rätt att anvisa annan ort inom
det land där betalning skall ske, om ej detta medför väsentlig
olägenhet eller kostnad för gäldenären.
Vissa jämkningar i de nu angivna reglerna måste ske när det
gäller betalning per post. Borgenären är uppenbarligen enligt
sedvänja skyldig att å postanstalt avhämta sådana försändelser,
som icke bäras ut.
Då lagen föreskriver, att betalning skall ske hos borgenären,
måste den emellertid såsom komplement härtill antaga en för
pliktelse för borgenären att vid behov underrätta gäldenären
om var betalning skall ske.5
Vid vissa slag av fordringar har gäldenären det privilegiet att
betalning får ske i hans egen affärslokal. Detta gäller betalning
1 Om äldre svensk rätt se SOU 1935: 14 s. 50 med hänv.
2 Marks von Würtemberg & Sterzel, Lagen om skulde
brev3, s. 38, Skarstedt m.fl., Arrendelagstiftningen2, s. 79. Jfr H 1950
s. 198.
3 Se NyttjL 3: 21.
4 U s s i n g anser att gäldenären, då skuldebrevslagen ej är direkt
tillämplig, har en viss valrätt mellan bostaden och affärslokalen, såframt
det rör sig om gäld som icke är affärsmässig, se Alm. Del3, § 7 I A.
5 Se härom nedan § 18 vid not 14.
8 — 557460
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av masspapper och av insättningsbevis utfärdade av bank (skul
debrevslagen 4 §).6
Tysk rätt stadgar (BGB §§ 269 och 270) dels att betalning skall
ske hos gäldenären, dels att denne skall sända pengarna på egen be
kostnad och risk till borgenären. På denna punkt har man alltså,
såsom förut framhållits, släppt prestationsbegreppets enhet (se ovan
§ 3 efter not 15). Enligt schweizisk rätt skall penningskuld (som ej
grundas å presentationspapper) betalas hos borgenären (OR Art. 74),
enligt fransk rätt skall penningskuld betalas hos gäldenären (Cciv art.
1247).

Beträffande naturapre stationer äro förhållandena så varie
rande vid olika institut, att några gemensamma regler av större
räckvidd icke torde kunna uppställas.7
I tysk rätt uppställes för naturaprestationer den regeln, att presta
tionsorten, såvida icke omständigheterna föranleda annat, är gäldenärens bostad (för affärsskulder hans affärslokal) vid tiden för för
pliktelsens uppkomst, se BGB § 269. För schweizisk rätt ges en lik
nande regel i OR Art. 74; bestämd sak skall dock avlämnas där den
befann sig vid förpliktelsens uppkomst. Härmed överensstämmer
också fransk rätt, se Cciv art. 1247. Om dessa regler verkligen spela
någon praktisk roll är emellertid svårt att avgöra.

Ibland kan det åligga gäldenären att för borgenärens räkning
sända egendom eller penningar vidare från den plats där av
lämnandet skall ske. Detta är t.ex. fallet vid enkla försändningsköp samt köp under klausulerna c & f och cif.
Tysk rätt talar här om Schickschuld.

G. När skall prestation ske?
§ 1L
Den tid vid vilken gäldenären skall prestera för att inga på
följder skola inträda kan kallas prestationstiden eller förfallo6 De danska och norska skuldebrevslagarna ge denna regel för alla
innehavarskuldebrev.
7 Jfr KöpL 9 § (godset skall avlämnas hos säljaren). Jfr också H a ss e I r o t, HB, IV2 s. 180 (deponerat gods återlämnas hos depositarien), V
s. 900 (lånfånget gods återlämnas hos långivaren), VI s. 1233 (legt gods
återlämnas hos legogivaren), VIII s. 1764 (pantsatt gods återlämnas på
betalningsorten), IX s. 1823 (tillverkat gods avlämnas hos tillverkaren).
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tiden.1 En penningskuld säges vid denna tidpunkt »förfalla till
betalning».2
Förfallotiden kan vara bestämd till viss tid efter kalendern.
Den kan också vara satt i relation till någon viss händelse, t.ex.
till förpliktelsens uppkomst eller till en uppsägning.
Förfallotid efter kalendern — viss dag eller viss tid på en viss
dag — fastställes ofta i avtal eller påbud och finnes stadgad i
lag beträffande betalning av arrende och viss hyra.3
Kalendern är för vårt lands del fastställd genom KF 24/2
1752, varigenom den gregorianska kalendern (nya stilen) ge
nomfördes. Räkningen i dygn och delar därav har senast fixe
rats genom KK 16/6 1899, som föreskriver att hela landet skall
räkna medelsoltid en timme före Greenwichtid.4
Då förfallotiden bestämmes efter kalendern sker detta någon
gång så, att tiden skall inträda vid början, mitten eller slutet
av en viss månad. Vad dessa uttryck innebära utvecklas för
vissa olika situationer närmare i köplagen 68 § och växellagen
36 §.
I viss utsträckning får man säkerligen räkna med att förfallo
tiden sammanfaller med förpliktelsens uppkomst.5
1 Om begreppet frigörelsetid — den tid vid vilken borgenären är skyl
dig att taga emot gäldenärens prestation — se nedan § 11 vid not 20 och
§ 18 vid not 5.
2 Termen »förfalla» användes också i andra betydelser, se nedan
§ 37 vid not 25 och § 61 vid not 2 a.
*
3 NyttjL 2:6 och 3:21.
4 Till och med år 1878 användes medelsoltid för varje särskild ort i
landet. Statens järnvägar och telegrafverket hade emellertid sett sig nöd
sakade att införa enhetliga tidssystem för hela landet, varvid järnvägstiden satts lika med Göteborgs lokaltid och telegraftiden lika med Stock
holms lokaltid. Nyssnämnda år var tiden mogen för en enhetlig medelsol
tid för hela landet, se KK 31/5 1878. Denna justerades något genom KK
16/6 1899.
5 Detta torde bl.a. gälla skyldigheten att utgiva egendom som gäldenären olovligen tillgripit, jfr uttrycket »fur semper in mora». Se också de
nedan § 51 not 36 nämnda fallen av condictio indebiti. Se slutligen H 1928
s. 529 (insats i ekonomisk förening). Jfr också KöpL 12 §, som räknar
med att det kan framgå av omständigheterna att ett köp skall fullgöras
»utan uppskov».
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Att förfallotiden skall inträda viss tid efter förpliktelsens
uppkomst stadgas ofta i avtal och påbud. En sådan bestäm
melse finnes också i skuldebrevslagen 5 §, där det heter att
ränta skall betalas »årligen å dag som efter kalendern motsvarar
dagen för skuldebrevets utfärdande».6
Betalning av sålt gods skall ofta ske viss tid efter avläm
nandet.7
Att förfallotiden skall inträda viss tid efter uppsägning av
talas ofta. En variant härav är att vissa förfallotider äro hypo
tetiskt fastlagda, t.ex. fardagarna 1 april och 1 oktober vid
hyra,8 varefter det ankommer på den part som har rätt till
uppsägning att senast viss tid i förväg aktualisera en viss förfallotid.
Då förfallotiden skall inträda viss tid efter en händelse av
något slag, kan tidsangivelsen ibland ske med uttryck som i
vanligt språkbruk ej ha en fullt entydig innebörd. Växellagen
36 § ger för att undanröja all tvekan regler om innebörden i
uttrycken »månad», »halv månad», »femton dagar» och »åtta
dagar».9
Om förfallotiden inträder omedelbart efter det att uppsägning
skett säger man vanligen att den inträder vid anfordran. Denna
förfallotid är stadgad i köplagen 12 § och i skuldebrevslagen
6 Jfr H 1927 s. 260, 1928 s. 258.
7 Klausulen »30 dagar 4 °/o» haf ansetts innefatta såväl att kassarabatt (jfr
nedan § 52 not 12) erhålles vid betalning inom 30 dagar som att betalning
måste ske inom 30 dagar, se H 1940 s. 107, jfr SvJT 1940 rf. s. 17. »30 dagar
5 °/o eller 5 mån. netto mot accept» har ansetts betyda att betalning eller
accept skall lämnas inom 30 dagar, se H 1928 s. 101, jfr H 1915 s. 36 och
Handelsbruk IV nr 239. Om »fri leveransmånad 30 dagar» se Handelsbruk
V nr 305, jfr IV nr 239. Uttrycket »kontant» innebär däremot enligt KöpL
70 § att betalning skall ske vid avlämnandet; i affärslivet har man dock
ofta ansett uttrycket innebära att något uppskov med betalningen finge
ske, jfr Handelsbruk II nr 69, IV nr 221 och 254.
8 NyttjL 3:4.
9 För lagstadgade frister ges motsvarande regler om uttrycken »år»,
»månad» och »vecka» i 1930 års lag om beräkning av lagstadgad tid 1 §.
Om uttrycket »år» jfr också SkbrL 5 §, om uttrycket »minst åtta dagar
före» jfr SvJT 1931 rf. s. 36.
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5 §, såvitt angår skuldens kapitalbelopp.10 Möjligen kan detta
generaliseras därhän att det är en allmän regel att förpliktel
ser uppkomna genom löfte in dubio skola fullgöras vid anfordran.11
Om nu förfallotiden skall fastställas genom uppsägning eller
anfordran, uppkommer fråga om rätten att träffa ett dylikt val
tillkommer båda parterna eller endast endera av dem.
Huvudregeln kan nog sägas vara att valrätten tillkommer
båda parterna.12 Man måste emellertid räkna med att förplik
telsens karaktär och andra omständigheter i åtskilliga fall leda
till en annan regel. Ett exempel härpå ger köplagen 13 §, som
— för det fall att köpet skall fullgöras inom en viss tidrymd —
utgår från att endast ena parten skall ha valrätt och in dubio
ger denna åt säljaren.13
Om valrätt tillkommer endast ena parten, kan det vara erfor
derligt att i motpartens intresse sätta vissa gränser för denna.
Ibland ha parterna i ett avtal bestämt att prestation skall ske
inom en viss tidrymd. Om i ett dylikt fall endast ena parten har
valrätt, torde han in dubio ha full frihet inom den angivna
ramen. Det kan emellertid hända att hans rörelsefrihet i viss
mån begränsas genom klausulerna »successive», »fairly spread»
el.dyl. eller genom handelsbruk.14 Träffar den valberättigade
icke något val, anses — i varje fall såvitt angår köplagens om
råde — förfallotiden inträda automatiskt vid tidrymdens ut
gång.15
I andra fall kan ena parten ha förbehållit sig rätt att välja
en obestämd framtida tidpunkt. Det kan sålunda vid t.ex. köp
10 Så också VxL 2 § (»vid uppvisandet»),
11 Se beträffande tillträde av såld fastighet FJB 1909 4:6; annorlunda
dock lagberedningen i SOU 1947: 38 s. 200. Om bevisbördan då en köpare
påstår sig ha fått längre anstånd än säljaren vill medge, se H 1948 s. 554.
12 Se SkbrL 5 § samt KF 20/7 1855 ang. löftesmäns rätt att uppsäga och
betala gäld m.m. (lagboken vid HB 9:3). Jfr Almén § 12 not 20. Se
också NyttjL 3: 5.
13 Se närmare Almén § 13.
14 Se Almén § 22 not 1 a. Om »fairly spread» se också Handelsbruk
IV nr 215 och Jantzen, Baltconcertepartiet2, s. 16, samt H 1935 A 138.
15 Se Almén § 12 vid not 7—14, U s s i n g, Kob2, § 5 I.
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förekomma att ena parten förbehållit sig rätt att kräva full
görande »i mån av behov». Domstolarna ha ansett att en dylik
klausul icke berättigar en köpare att uppskjuta sin anfordran
hur länge som helst — sedan en rimlig tid förflutit medger man
även säljaren initiativrätt.16
Vid ensidiga prestationer blir problemet särskilt brännande i
de någon gång förekommande fallen då en gäldenär åtagit sig
att betala när han kan eller kanske t.o.m. när han vill. Även
här ha domstolarna ansett sig kunna begränsa valrätten och
de ha givit borgenären en rätt att efter rimlig tid själv göra
anfordran.17
Vid bedömningen av fall av denna typ bör man emellertid
icke bortse från möjligheten att parterna avsett att någon rätts
ligt bindande förpliktelse överhuvud taget icke skulle upp
komma.18
Då förfallotiden skall inträda viss tid efter uppsägning göres
någon gång den begränsningen, att uppsägningen icke får ske
förrän vid en viss tidpunkt.19 Här använder man alltså två tids
bestämningar, dels den tidrymd inom vilken uppsägning får ske,
dels förfallotiden.
Om gäldenären har rätt att prestera omedelbart efter det att
han uttryckt en önskan därom, kan man uttrycka detta förhål
lande utan att använda begreppet förfallotid — det vore näm
ligen onödigt omständligt att säga att gäldenären har rätt att
genom anfordran bringa förfallotiden att inträda och därefter
har skyldighet att omedelbart prestera. Kvar står behovet att
16 Se A 1 m é n § 12 vid not 1—6.
17 Se H 1936 s. 401 och SvJT 1930 rf. s. 44 (betalning när gäldenären
kunde) samt SvJT 1918 rf. s. 65 (betalning när gäldenären ville). Jfr
H 1900 s. 291 (fråga om gäldenären nu kunde betala). Jfr också H 1923
s. 191 (betalning när gäldenären lämpligen kunde realisera aktier), 1930
s. 597 (aktiebolag skulle betala i den mån vinstmedel funnos tillgängliga).
18 H 1932 s. 400. Jfr HovRn i H 1930 s. 597. Ett annat alternativ är att
utfästelsen väl är bindande men får sämre rätt än vanliga fordringar i
konkurs, se NRev i H 1930 s. 597.
19 Se FL 14 §.
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bestämma den tidrymd inom vilken gäldenären har rätt att
prestera. Denna brukar betecknas såsom frigörelsetiden.20
En anfordran från borgenärens sida måste i vissa fall för att
ha avsedd effekt ske på så sätt att borgenären själv presterar
något eller åtminstone erbjuder sig att prestera. Om t.ex. en
köpare skall betala vid leveransen måste säljaren, då han ford
rar betalning, samtidigt erbjuda sig att leverera.21
Då en prestation skall fullgöras vid anfordran kan den som
mottager en anfordran i praktiken behöva något rådrum, vare
sig han är gäldenär eller borgenär. Man synes vara benägen
att medge dylikt rådrum vid naturaprestationer men icke vid
penningprestationer.22 Frågan har på grund av sjöfraktavtalets
konstruktion23 särskild aktualitet när det gäller avlämnande
av last till fartyg och mottagande av last därifrån — sjölagen
82, 88 och 106 §§ ge avlastare och mottagare rätt att kräva en
anfordran, ofta benämnd notis, viss kort tid i förväg, och denna
tid förlänges ofta avtalsvis.24 Likaså brukar det avtalas, att
fobköpare skall avisera säljaren om beräknad tid för fartygets
ankomst.25
Den tidsbestämning som vunnits genom de i det föregående
angivna reglerna måste i vissa avseenden preciseras och där
jämte i vissa fall jämkas.
Om icke annat avtalats eller framgår av omständigheterna
räknar man endast med hela dagar. I affärsmässiga förhållan
den bör prestation ske under vanlig affärstid — när bank är
borgenär eller gäldenär kommer endast vanlig banktid ifråga.
Om prestationstiden enligt nu angivna regler skulle infalla på
20 Se härom vidare nedan § 18 vid not 5.
21 Al mén § 12 vid not 32—33.
22 Se A1 m é n § 12 vid not 27—28 a. Jfr H 1948 s. 614.
23 Jfr ovan § 3 vid not 7.
24 Jfr Jantzen, Baltconcertepartiet2, s. 61 ff. och 132 ffsamt Rör
dam, Baltcon-certepartiet, s. 42 ff. och 119 ff. Se också H 1942 s. 660.
Ofta åtager sig redaren därjämte att längre tid i förväg giva en preliminär
notis. Denna ersätter icke den definitiva notisen, som icke får lämnas
förrän fartyget är klart för lastning eller lossning. Se H 1901 s. 174, 1915
s. 485.
25 Se A 1 m é n § 13 vid not 6—8 b.
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en söndag eller annan allmän helgdag (inklusive 1 maj) eller på
påskafton, midsommarafton eller julafton, måste man ofta
räkna med att den förskjutes till påföljande söckendag.26 Stad
gande härom finnes beträffande i lag fastställda prestationstider
i 1930 års lag om beräkning av lagstadgad tid 2 §. Beträffande
prestationstider fastställda genom avtal finnes ett dylikt stad
gande såvitt angår skuldebrev i skuldebrevslagen 5 §.27 Man
torde kunna räkna med att sistnämnda stadgande kommer att
i viss utsträckning tillämpas analogt, exempelvis på muntlig för
sträckning. Någon allmän generalisering av regeln är uppenbar
ligen icke möjlig.28
Det sagda gäller blott de fall då det är prestationstiden som
infaller på en helgdag eller därmed jämställd dag. Om åter upp
sägning skall ske senast på viss dag och denna är helgdag eller
jämställd därmed, flyttas fristens slutpunkt icke, utan upp
sägning måste ske enligt huvudregeln.29 Något direkt förbud
mot uppsägning på helgdagen finnes icke, men i praktiken blir
följden ofta, att uppsägning måste ske senast föregående var
dag.30 j
I kontinental rätt äro reglerna om den tid då gäldenären skall
prestera vid äventyr av påföljder konstruerade på ett sätt som rätt
mycket avviker från de svenska reglerna. För att påföljder av under
låten uppfyllelse skola inträda kräver tysk rätt såsom huvudregel
dels att die Leistungszeit skall inträda, dels att borgenären vid eller
26 Om 1 maj se lag 8/4 1938, om midsommardagen och allhelgonadagen
se lag 22/2 1952. Mosaisk trosbekännare kunde ej åberopa att lördagen
för honom vore helgdag, se H 1900 s. 1.
27 Se också VxL 72 § och ChL 55 §. Jfr SvJT 1939 rf. s. 55.
28 Se lagrådet i KProp 1936 nr 2 s. 35 samt Marks von Würtemberg & Sterzel, Lagen om skuldebrev3, s. 42. Jfr FLU uti. 1930 nr 26
s. 12 ff. och FKProt 1930 nr 35 s. 2 ff. Beträffande förskottsbetalning av
hyra gäller t.o.m. enligt NyttjL 3: 21 att betalning icke får ske på en helg
dag som infaller närmast före den tid betalningen avser utan måste ske
sista söckendagen dessförinnan. Jfr också A 1 m é n § 68 vid not 7—10.
29 Se departementschefen i FKProt 1930 nr 35 s. 11 och Walin, Hyreslagen3, s. 34.
30 En på helgdag lämnad notis att fartyg är lastklart (ovan § 11 vid
not 24) får verkan först som om den lämnats vid början av nästa arbets
dag, se SjöL 82 § och H 1942 s. 660.
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efter denna tidpunkt skall rikta en Mahnung till gäldenären. Först
därmed blir förpliktelsen »vollfällig». Mot begreppet förfallotid så
dant detta i det föregående definierats svarar i viss mån begreppet
»Verzugseintritt». Die Leistungszeit åter kan definieras såsom den
tid då anfordran tidigast kan göras. Huvudregeln har emellertid så
många undantag, att resultatet i allmänhet föga avviker från svensk
rätt. Mahnung är nämligen enligt BGB § 284 obehövlig då förfallotiden är bestämd efter kalendern (inklusive till viss tid efter förplik
telsens uppkomst) eller till viss tid efter uppsägning; härtill kommer
att principen om Treu und Glauben gör Mahnung överflödig i vissa
andra fall. Den som med orätt tillägnat sig annans egendom kommer
slutligen i dröjsmål med återställandet utan Mahnung (BGB §§ 848
—9) .Se Enneccerus & L e hm an ti §51 II.
Om Mahnung icke är erforderlig kommer die Leistungszeit att
sammanfalla med förfallotiden.
Att Mahnung icke är erforderlig då förfallodag är bestämd efter
kalendern uttryckes ibland med den gamla satsen »dies interpellat
pro homine».
Schweizisk rätt bygger på samma system som tysk rätt, se OR Art. 102.
Emot Mahnung svarar i fransk rätt la mise en demeure. Att sådan
anfordran skall ske är en nästan undantagslös regel — här gäller
alltså principen »dies non interpellat pro homine». Om anfordran
icke är erforderlig säger man att la demeure s’opere en plein droit.
Se Planiol II nr 1512—1515.
Die Mahnung är en icke formbunden anfordran, la mise en de
meure däremot måste utanför handelsförhållanden ske genom offent
lig myndighet, genom sommation par un huissier eller genom stäm
ning el.dyl.
I alla tre rättssystemen kan gäldenären genom avtal avsäga sig den
förmån, som kravet på en särskild påminnelse avser att bereda
honom.
Lassen utgår i sin framställning (Alm. Del3, 40 § I och 42 §
II: 1) från den tyska konstruktionen och använder termen Forfaldstid såsom motsvarighet till den tyska termen Leistungszeit. Vid sidan
härav ställer han begreppet Handlingstid med syfte på den tid då
gäldenären är skyldig att prestera. U s s i n g (Alm. Del3, § 7 II A)
nöjer sig med ett begrepp, Forfaldstid, vilket han definierar så som
Lassen definierade begreppet Handlingstid men använder så som
Lassen använde begreppet Forfaldstid. Förklaringen är att Ussing
icke vill se ett krav på anfordran såsom en tidsmässig betingelse.

I de fall, då svensk rätt icke kräver en anfordran för att för
fallotiden skall inträda — vilket betyder att åtminstone någon
påföljd inträder utan att anfordran skett — kan det likväl
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hända att en viss påföljd inträder blott om anfordran skett.
Detta är fallet beträffande dröjsmålsräntan, som ofta utgår
först från den dag gäldenären fått en kvalificerad påminnelse
i form av stämning.31
H. Till vem skall prestation ske?

g 19

1. Inledning.

Det har förut framhållits, att man lämpligen kan skilja mel
lan riktig uppfyllelse, dvs. uppfyllelse av det som förpliktelsen
»egentligen» går ut på, och uppfyllelsesurrogat, som har samma
effekt som riktig uppfyllelse.1 Denna distinktion kan med för
del användas även när det gäller frågan till vem prestation skall
ske. Vid varje förpliktelse finns det en eller flera personer, vilka
kunna betecknas såsom rätt mottagare. Prestation till en sådan
person befriar gäldenären från påföljder. I åtskilliga fall kan
emellertid gäldenären med befriande verkan prestera till en
person som icke är rätt mottagare men ser ut att vara det. En
sådan person kan kallas legitimerad mottagare. Den som är legi
timerad mottagare säges ha »passiv legitimation».
Mot begreppet passiv legitimation brukar man ställa begrep
pet »aktiv legitimation». Rätt mottagare måste i allmänhet
förete erforderliga bevis för att han är rätt mottagare, vid
äventyr att dröjsmål på borgenärssidan föreligger. Om dylika
bevis företes, säges rätt mottagare ha aktiv legitimation.2
Frågor om passivlegitimation uppkomma alltså då någon upp
träder såsom mottagare utan att vara rätt mottagare. Frågor
om aktivlegitimation däremot uppkomma då den som uppträder
31 Se nedan § 51 efter not 10. I många hithörande fall komma andra på
följder än tvång till fullgörelse och dröjsmålsränta i praktiken icke ifråga.
Eftersom båda dessa påföljder förutsätta stämning, kunde det sägas att
förfallotiden inträder först då stämning skett. En sådan terminologi skulle
dock vara mindre lämplig, emedan gäldenären principiellt är ansvarig för
skada utöver dröjsmålsräntan redan för tid före stämningsdagen, låt vara
att detta ansvar sällan blir aktuellt. Se härom nedan § 48 vid not 45—48.
1 Se ovan § 3 vid not 2.
2 Se härom nedan § 18 vid not 15 ff.
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såsom mottagare verkligen är rätt mottagare. Båda slagen av
frågor kunna emellertid därjämte bli aktuella i de fall då man
ännu icke vet om den som uppträder såsom mottagare är rätt
mottagare eller icke.
Ibland nöjer man sig icke med uttrycket legitimation — aktiv
eller passiv — utan talar om »formell legitimation». Häremot
ställer man begreppet »materiell legitimation», som åsyftar det
förhållandet att någon är rätt mottagare.3 Detta språkbruk
synes dock onödigt komplicerat.
Rätt mottagare är till en början borgenären.
Rätt mottagare kan också vara en representant för borgenä
ren eller en av borgenären anvisad tredje man. Slutligen kan
rätt mottagare vara myndighet eller enskild person, till vilken
gäldenären har rätt att prestera genom deposition.
Frågan vem som blir borgenär vid förpliktelsens uppkomst
förutsättes behandlad i samband med övriga problem som röra
förpliktelsernas uppkomst och lämnas här åsido. Icke heller be
handlas frågan hur rätten till prestation kan genom cession —
överlåtelse, subrogation, familjerättsligt fång etc. — övergå till
ny borgenär. Däremot upptagas vissa situationer i vilka gälde
nären har rätt att, oaktat cession honom veterligen skett, be
handla förre borgenären såsom rätt mottagare.
Ett särskilt problem är vem som är rätt mottagare när det
finns flera borgenärer med full rätt eller en borgenär med
äganderätt till fordringen och en annan med begränsad rätt.
Frågor om passivlegitimation uppstå dels på grund av möjlig
heten till representation, dels på grund av möjligheten till anvis
ning, dels på grund av möjligheten till cession. Även det för
hållandet att flera borgenärer finnas kan ge upphov till dylika
frågor.
Det är lämpligt att behandla frågan vem som är rätt motta
gare och frågan vem som är legitimerad mottagare i ett sam
manhang, särskilt för varje typ av mottagare.
Frågan till vem prestation skall ske har också en annan
3 Jfr Eberstein, Växelrätten, s. 12 f.
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aspekt. Om uppfyllelse ej sker, kunna påföljder av underlåten
uppfyllelse göras gällande mot gäldenären. Det blir då en fråga
vem som är befogad att göra påföljder gällande. Denna fråga
uppskjutes emellertid till behandlingen av påföljderna.4
2. Rätt mottagare och legitimerad mottagare
vid representation.
Reglerna om representation ha utformats i första hand med
sikte på det fallet att representanten skall avgiva eller mottaga
en viljeförklaring på huvudmannens vägnar. Avtalslagens reg
ler om fullmakt äro enligt 10 § tillämpliga endast på fullmakt
att sluta avtal eller eljest företaga rättshandlingar; enligt 26 §
skola reglerna dock äga motsvarande tillämpning på fullmakt
att mottaga rättshandlingar. Ordet rättshandling torde här när
mast åsyfta viljeförklaring. 5 Andra lagrum rörande representa
tion äro väl formulerade utan denna inskränkning, men moti
ven utvisa att man vid deras tillkomst egentligen blott haft
representation ifråga om rättshandlingar i tankarna.6 Ett un
dantag utgör dock firmalagen 25 §, som fått en vidsträckt for
mulering just därför att man ville täcka annan representation
än den som kommer ifråga vid slutande av avtal.7
Går man till avtalslagens motiv finner man emellertid att
lagstiftaren såsom exempel på mottagande av rättshandling
nämner mottagande av betalning.8 Åtminstone såvitt angår av
talslagen 26 § opererar man alltså med ett rättshandlingsbegrepp som omfattar icke blott viljeförklaring utan även presta
tion. Lämpligheten av detta språkbruk kan diskuteras,9 men
oavsett detta är det uppenbart att man i praktiken tillämpar
4 Se nedan § 54.
5 Jfr bet. 1914 om avtal s. 33 f. och U s s i n g, Aftaler3, § 1 II A.
6 Se FB 13: 1, HBL 16 §, ABL 87 § och FL 28 §. Jfr FÄB I 1921 s. 280
och bet. 1890 om bolag s. 93 f. samt SOU 1941:9 s. 335 och 1949: 17 s. 138.
7 Se KProp 1887 B nr 2 s. 37, 40 och 66.
8 Bet. 1914 om avtal s. 111 f.
9 Jfr A r n h o 1 m, Avtalerett, s. 26 f., och U s s i n g, Alm. Del3, § 34
II A 4.

124

REPRESENTATION

§ 12

denna och andra regler om representation icke blott på repre
sentation vid mottagande av viljeförklaringar utan även på
representation vid mottagande av prestationer.10 Under sådana
förhållanden är det tillräckligt att här hänvisa till de allmänna
reglerna om representation.
Man kan alltså utgå från den grundläggande satsen att en
representant som har befogenhet att företräda borgenären vid
mottagandet är rätt mottagare i ovan angiven mening.11
Frågan vem som är legitimerad mottagare sammanfaller här
med frågan om ställföreträdares behörighet. En legal ställföre
trädare är i allmänhet behörig att mottaga prestation för sin
huvudman.12 När det gäller genom rättshandling tillkommen
behörighet blir det en tolkningsfråga om behörigheten skall
omfatta mottagande av prestation.13 I en viss särställning står
därvid — med hänsyn till risken för penningförskingring —
mottagande av penningprestation. Sålunda innefattar enligt
kommissionslagen 83 och 91 §§ ett bemyndigande för handels
agent eller handelsresande att sluta försäljningsavtal icke jäm
väl ett bemyndigande att uppbära betalning för sålda varor.14
En rättegångsfullmakt innefattar in dubio icke behörighet att
mottaga en prestation som i målet tilldömts huvudmannen;
dock har ombudet behörighet att uppbära ersättning för rätte
gångskostnad (RB 12: 14).
En särskild regel gäller om mottagande av betalning av innehavarskuldebrev. Det anses, att innehav av skuldebrevet utgör
10 Jfr U s sin g, a.a. § 34 II B 3.
11 Jfr AvtL 10 § 1 st.
12 Jfr dock FB 15: 12 angående överlämnande av värdehandlingar eller
betalning av penningar till omyndig.
13 Jfr Karlgren i Minnesskrift II s. 649. Ibland uppstår det motsatta
problemet huruvida behörighet att mottaga prestation innefattar behörig
het att avgiva eller mottaga viljeförklaring. Se t.ex. H 1908 s. 5 och 1946
s. 146 (innefattade behörighet att uppbära hyra också behörighet att mottaga
uppsägning eller reklamation?), 1927 s. 272 (innefattade behörighet att
lyfta ett banktillgodohavande också behörighet att belåna det?).
14 Annorlunda då representanten innehade varorna och uppbar betal
ning mot att dessa avlämnades, se H 1927 s. 305.
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tillräcklig grund för behörighet att taga emot betalning av
detta.15
I ett fall är prestation i god tro till representant utan behörig
het gill- Om nämligen gäldenären betalat ett orderskuldebrev
till en representant för borgenären och representanten innehade
skuldebrevet, är betalningen gill även om behörigheten var en
dast skenbar, t.ex. därför att en åberopad fullmakt var falsk.16
3.

Rätt mottagare och legitimerad mottagare
vid anvisning.

Rätt mottagare kan vara en av borgenären anvisad tredje
man.17 Institutet anvisning har emellertid i svensk rätt ganska
vaga konturer och gränsen mellan representation och anvis
ning kan i praktiken vara svår att draga. Vissa av de fall som
nämnas i det följande skulle sålunda även kunna hänföras till
representation.
Vid förpliktelser tillkomna genom avtal kan det förekomma
att man redan i avtalet utpekat en tredje man, till vilken gälde
nären skall hava rätt, eventuellt också plikt att prestera.18
I andra fall kan borgenären ge en dylik anvisning senare.
Vanligt är att en borgenär i faktura eller eljest på sitt brev
papper i mer eller mindre uttryckliga ordalag förklarar sig villig
att godtaga betalning till ett postgirokonto eller till en viss bank,
kanske t.o.m. uppmanar gäldenären att betala på detta sätt.19
Det förekommer också att borgenären har rätt att påfordra att
betalning skall ske till tredje man.20
15
Se SOU 1935: 14 s. 75 f. Jfr N i a 1, Aktiebrev, s. 40 ff.
16 SkbrL 19 § och nedan § 13 vid not 46. I fråga om växel hävdas mot
satt mening av Eberstein, se Växelrätten, s. 134.
17
Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 34 II B 3.
18
Jfr H 1936 s. 586.
19 I SvJT 1955 rf. s. 17 fick emellertid borgenären stå för den merkost
nad gäldenären ådragit sig genom att följa borgenärens anvisning om
betalning till postgirokonto. I vilken utsträckning gäldenären även utan en
dylik anvisning kan betala till bank eller postgirokonto diskuteras ovan
§ 4 vid not 25.
20 Se sjömanslagen 20 § (jfr ovan § 6 vid not 64) samt nedan § 12 efter
not 25.
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Ofta ger borgenären en dylik uppmaning i en skriftlig hand
ling, avsedd att företes av tredje man. En dylik handling kallas
anvisning (i äldre svenskt språkbruk »invisning»).21
En anvisning kan innehålla en uppmaning till gäldenären att
till tredje man utlämna viss egendom (individuellt eller generiskt bestämd). En sådan anvisning kallas ibland »deliveryorder».22 23
Anvisningen kan också innehålla en uppmaning till gäldenä
ren att betala ett penningbelopp till tredje man (penninganvis
ning) . En speciell form härav är den dragna växeln, varigenom
exempelvis en säljare tillgodogör sig betalning för sålt gods.
En annan form är checken.
Tysk och schweizisk rätt tala här om Anweisung auf Schuld. Jfr
BGB § 787 samt Oser, Art. 466 N. 4. Motsatsen är Anweisung
auf Kredit, dvs. en anvisning på en person mot vilken utställaren icke
har någon fordran. Härom är i detta sammanhang icke fråga.

Såsom en anvisning skulle man också kunna karakterisera ett
av borgenären underskrivet kvitto d penningbelopp. Dylika pap
per användas i praktiken i stor utsträckning på samma sätt
som en till innehavaren ställd anvisning skulle kunna användas
vid indrivning av penningfordringar.24
I praktiken uppstå ibland svårigheter att avgöra, om det före
ligger en anvisning eller en överlåtelse av fordran.25
En av borgenären anvisad tredje man är rätt mottagare åt
minstone i så måtto att gäldenären kan med befriande verkan
prestera till denne. I vilken utsträckning gäldenären är skyldig
21 Se U s s i n g, Enkelte Kontrakter2, §§ 23 och 24. Se också A 1 e x a nd e r s o n, Bidrag till läran om penninganvisning (1904). Jfr UP 10:4.
22 Jfr H 1888 s. 8, 1941 s. 516. Dansk rätt talar om »udleveringsseddel»,
jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 30 II B 1, och Fr. V i n d i n g Kruse,
Ejendomsretten, II3 s. 1281 ff.
23 En delivery-order avser ofta varor som ingå i ett parti, varå konossement utfärdats, och utställes av rederiet (eller av ombud för detta) sedan
konossementet tagits i förvar. Delivery-ordern utställes då på befälhavaren.
Se H 1921 s. 326 och 1923 s. 355. Se också Jantzen, Godsbefordring2,
s. 452 ff.
24 Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 34 II B 3.
25 Se H 1894 s. 295, 1942 s. 321, 1944 s. 571, SvJT 1921 rf. s. 67.
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att, vid äventyr av dröjsmålspåföljder, efterkomma en uppma
ning att prestera till tredje man är däremot mera ovisst. I
varje fall kan gäldenären jämlikt avtal eller sedvana ha en
sådan skyldighet; detta är t.ex. fallet om en köpare skall betala
genom remburs. Ett annat exempel är om en bank i ett checkräkningskontrakt åtager sig att honorera checkar, för vilka
täckning finnes.
Enligt tysk rätt (BGB § 787) är gäldenären icke utan vidare pliktig
att honorera en Anweisung auf Schuld. Schweizisk rätt anser honom
pliktig att göra detta om det kan ske utan att hans läge i något av
seende försämras (OR Art. 468). Enligt U s s i n g s mening bör en
ligt dansk rätt en sådan förpliktelse föreligga om anvisningen uttryck
ligen hänvisar till en viss skuld men icke eljest, se Enkelte Kontrak
ter2, § 24 II A.

Tredje man är rätt mottagare endast om anvisningen är giltig.
Gäldenären har emellertid det godtrosskydd som ligger däri
att anvisningen betraktas såsom en till honom riktad viljeför
klaring, å vilken gängse regler om skydd för godtroende löftesmottagare äro tillämpliga. På en punkt går skyddet t.o.m. ett
steg längre än vanligt: godtroende gäldenär kan åberopa en
anvisning som består i ett kvitto å förfallet penningbelopp, även
om kvittot aldrig utgivits av borgenären.26 Stadgandet har av
siktligt begränsats till att avse penningbelopp;27 förmodligen
kan det icke tillämpas på en till innehavaren ställd anvisning
å penningbelopp, vilken icke har den speciella formen av kvitto.
Den som mottagit en anvisning kan överlåta denna vidare.
Förvärvaren inträder då i överlåtarens ställning såsom rätt
mottagare.
Möjligheten till överlåtelse av en anvisning ställer gäldenären
inför problemet vem som är legitimerad mottagare. Detta pro
blem behandlas lämpligen i samband med behandlingen av
samma problem vid överlåtelse av skuldebrev.28
Om en anvisning accepteras av gäldenären, får den gentemot
denne karaktären av ett bevis om fordran, t.ex. ett skuldebrev
26 AvtL 35 §.
27 Bet. 1914 om avtal s. 147 f.
28 Nedan § 13 efter not 15.
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eller ett lagerbevis.29 Särskilda former härav äro den accepte
rade dragna växeln och den bekräftade checken.
Om en anvisning icke honoreras, kan detta ibland ge dess
innehavare ett regressanspråk mot borgenären. Vissa anvis
ningar få därvid karaktären av bevis om fordran gentemot
denne. Innebörden häri är att innehavaren av en sådan anvis
ning kan föra regresstalan med åberopande blott av att anvis
ningen icke honorerats. Detta är fallet åtminstone beträffande
den dragna växeln och checken.30
4.

Rätt mottagare vid deposition.

Rätt mottagare är i vissa fall myndighet eller enskild person,
till vilken gäldenären har rätt att prestera genom deposition.31
Rätten att prestera genom deposition är ofta en påföljd av
dröjsmål på borgenärens sida. Det är emellertid ändamålsenligt
att här behandla depositionsreglerna i ett sammanhang, oav
sett om det rör sig om en påföljd eller icke.
Deposition kommer ifråga främst då det gäller en förpliktelse
alt betala penningar. Generella, regler härom finnas i lag 24/3
1927 om gälds betalning genom penningars nedsättande i all
mänt förvar (depositionslagen).32
Denna lag nämner till en början vissa fall då dröjsmål på
borgenärens sida föreligger.33 Deposition kan alltså ske om bor
genären vägrar att mottaga erbjuden betalning av förfallen gäld
eller om gäldenären är hindrad att betala sådan gäld på grund
av borgenärs bortovaro eller sjukdom eller någon annan av
denne beroende omständighet. Dessa uttryck, sedda jämväl i
belysning av motivens exempel, visa att det är fråga om mora
accipiendi — borgenären lämnar icke erforderlig medverkan
29
30
Uss
31
s. 83
32
33

Jfr U s s i n g, Enkelte Kontrakter2, § 23 II.
VxL 43 §, ChL 40 §. Jfr UP 10:4 och H 1926 s. 339 (II). Jfr också
i n g, a.a. § 23 III samt § 24 III C 3.
Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 35, och A u g d a h 1, Obligasjonsrett,
ff.
Om äldre rätt se Edling i SvJT 1920 s. 100 ff. samt H 1921 s. 161.
Jfr nedan § 34.

9 — 557460
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då betalningen skall fullgöras.34 Även en annan form av mora
accipiendi omtalas, nämligen att gäldenären ej vet eller bör veta
vem som är borgenär. Härmed åsyftas dels sådana fall, då ingen
uppträder såsom borgenär, dels sådana fall då en person upp
träder såsom borgenär men icke fullgör sin skyldighet att förete
legitimation.35
Betalning kan emellertid hindras även av mora solvendi på
borgenärens sida, nämligen om borgenären visserligen är villig
att taga emot betalning men icke erbjuder den motprestation
som är villkor för att han skall kunna kräva betalning. Det är
oklart om jämväl detta fall är åsyftat av lagen.36
Deposition kan vidare ske i vissa fall då dröjsmål på borge
närens sida icke kan sägas föreligga: en person företer erfor
derlig legitimation men gäldenären har fog för att icke godtaga
denna emedan han icke är i den goda tro som erfordras för att
han skall draga fördel av reglerna om passivlegitimation.37 Även
detta fall kan hänföras under lagens uttryck att gäldenären
icke vet eller bör veta vem som är borgenär. Ett specialfall
härav omtalas emellertid särskilt, nämligen att flera personer
konkurrera om egenskapen att vara borgenär, kanske alla med
företeende av legitimation. Lagen talar om att ovisshet råder om
vem av två eller flera som är rätt borgenär och att gäldenären
icke skäligen kan anses pliktig att på eget äventyr bedöma, till
vilken av dem betalningen skall erläggas.38
I praxis har lagen tillämpats jämväl i fall då ovisshet rått
34 Jfr nedan § 18 vid not 42—44.
35 Jfr nedan § 18 vid not 14 ff.
36 Motiven beröra ej detta problem i samband med diskussionen av
depositionsanledningarna; däremot nämnes i förbigående att gäldenären
vid depositionen kan instruera överexekutor att ej betala ut deponerat be
lopp utan att motprestation fullgöres. ABL 223' § 2 mom. 4 st. föreskriver
emellertid numera deposition i en dylik situation. Fallet beaktas även i
den nedan § 12 före not 49 nämnda depositionsregeln i SjöL 114 §. Jfr
också U s s i n g, Alm. Del3, § 35 I A.
37 Jfr Marks von Wü r t e mb e r g & Sterzel, Lagen om skulde
brev3, s. 101.
38 Jfr SvJT 1938 rf. s. 86.
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om vem som var behörig företrädare för borgenären.39 Den har
t.o.m. ansetts tillämplig i ett fall då en fastighetssäljare var
oviss om vilken av två mäklare som var berättigad till provision
på grund av försäljningen — här kan det dock ej sägas hava
varit ovisst vem som var borgenär ifråga om en viss fordran,
utan vilken av två med varandra oförenliga fordringar som
existerade.40
Växellagen 42 § ger en specialregel om deposition: om växel
ej inom föreskriven tid uppvisas till betalning kan deposition
alltid ske.
Möjligheten till deposition begränsas emellertid i någon mån
därav, att gäldenären måste kunna ge överexekutor en tydlig
instruktion om vem som är berättigad att lyfta beloppet. Det
åligger nämligen gäldenären att vid depositionen »angiva de
omständigheter, som kunna vara erforderliga till förebyggande
av misstag vid det nedsatta beloppets utbetalande» (2 §). Ett
alternativ är att borgenärens namn är känt och att hans namn
uppges. Ett annat alternativ ar att borgenärens namn icke är
känt men att beloppet skall få lyftas av den som legitimerar sig
genom innehav av en urkund av ett visst innehåll. Ett tredje
alternativ slutligen är att gäldenären uppger att två eller flera
bestämda pretendenter finnas; i så fall får beloppet lyftas alle
nast med allas medgivande eller med stöd av ett genom dom
eller på annat sätt träffat avgörande vem av dem som är rätt
borgenär (6 §).41 Däremot kan deposition icke ge någon hjälp
i sådana fall då gäldenären anser sig ha fog för att avvisa en
person, som har legitimation, men icke kan anvisa någon be
stämd konkurrent.42
Depositionen innebär enligt lagen att gäldenären fullgör betal39 H 1941 s. 424 (II; konkurrens mellan borgenären personligen och
legal representant för denne), 1941 s. 424 (III—IV), 1942 s. 382 (konkur
rens mellan olika företrädare för samfällighet).
40 SvJT 1947 rf. s. 24.

41 Jfr H 1948 s. 828 (en pretendent kunde på grund av immunitetsregler
ej instämma en annan).
42 Jfr nedan § 18 vid not 26—28 om de fall då aktivlegitimation men
icke passivlegitimation föreligger.
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ning genom att för borgenärens räkning nedsätta beloppet hos
överexekutor. Om betalningen sker utan dröjsmål, kunna alltså
inga påföljder av underlåten uppfyllelse inträda.
Belopp som deponeras enligt depositionslagen skall stå till
rätte mottagarens fria förfogande, ev. dock med förbehåll att
han fullgör viss motprestation. Depositionslagen ger sålunda
icke någon möjlighet för gäldenären att undvika påföljder av
dröjsmål genom att deponera ett mellan honom och borgenären
tvistigt belopp, med föreskrift att beloppet skall utbetalas till
den av dem som befinnes berättigad till detta.43
Betalning genom deposition behöver ej betyda en definitiv
fullgörelse. Gäldenären kan, utan att förtaga depositionen dess
verkan av fullgörelse, förbehålla sig rätt att åter lyfta beloppet.
Utnyttjar han denna rätt, vilket kan ske blott intill dess borge
nären gjort anspråk på beloppet, förfaller verkan av deposi
tionen. Gäldenären kan emellertid återvinna sin lyftningsrätt,
om han visar att borgenärens anspråk mot honom ogillats ge
nom laga kraftägande dom (5 §).
Lagen ger ingen anvisning om hur man skall förfara om en
gäldenär, som deponerat utan förbehåll, sedermera befinnes
icke vara betalningsskyldig. Kanske skall man kunna tillämpa
5 § analogt och medge gäldenären att lyfta beloppet. Om icke,
kan han föra talan om condictio indebiti och sedan utmäta det
deponerade beloppet.
Vare sig gäldenären deponerat utan förbehåll eller med, kan
han genom en anmälan under tjugoförsta året efter depositionen
erhålla rätt att lyfta beloppet (7 §). Lagstiftaren har tänkt sig
att borgenärens anspråk mot gäldenären efter denna tid måste
vara preskriberat; huruvida borgenären, där så undantagsvis
ej skulle vara fallet, kan göra gällande någon rätt emot gäldenär
som lyft beloppet framgår ej av lagen.44 Om överexekutor skulle
veta eller ha anledning till antagande att tvist om rätten att
lyfta beloppet är beroende på prövning får dock ej gäldenären
43 Jfr H 1948 s. 614. Deposition i detta syfte kan däremot ske enligt
NyttjL 3: 22, se nedan § 37 not 72. Sådan deposition är icke likställd med
betalning; den avvärjer blott hävningspåföljd, jfr H 1946 s. 671.
44 Jfr nedan § 57 not 13 om deposition av redovisningsmedel.
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lyfta beloppet; hur länge det då skall hållas till rätte mottaga
rens disposition säges icke.
Särskilda bestämmelser om betalning genom deposition äro
meddelade i sådan lagstiftning som rör tvångsförvärv av fastig
het eller av rätt till fastighet eller tvångsavlösning av rätt till
fastighet. Betalning av löseskilling sker i dessa fall i allmänhet
till KB, och därmed har den lösande fullgjort sin förpliktelse.
KB skall sedan fördela det inbetalade beloppet mellan fastig
hetsägaren och innehavare av säkerhetsrätt i fastigheten.45 Lik
nande bestämmelser gälla om betalning av belopp som utfalla
på grund av brandförsäkring å intecknad fastighet.46 Slutligen
är att anteckna en specialbestämmelse om deposition av pen
ningbelopp i ägofredslagen 55 §.
I detta sammanhang kan också erinras om bestämmelserna
om tvångsclearing.47 Dessa innebära, att vissa betalningar till
utlandet måste fullgöras till den svenska clearingnämnden, var
efter clearingmyndigheten i borgenärens hemland efter avi från
clearingnämnden betalar ut beloppet till borgenären, så snart
betalningar i motsatt riktning ha medfört att medel finnas till
gängliga. Genom inbetalningen till clearingnämnden fullgör gäldenären sin betalningsskyldighet.48
45 Se ExprL 48—57 §§, VL 9: 54—70, ensittarlagen 12^—14 §§, lagen om
återköpsrätt 13—17 §§, gruvlagen 42—43 §§, lag 29/5 1931 om avstyckat
eller avsöndrat områdes befriande från ansvar för inteckning i stamfastig
het 7—10 §§. Till reglerna i ExprL hänvisa JDL 8: 2, byggnadslagen 137 §,
strandlagen 5 §, lagen om fornminnen 7 §.
46 Lag 8/4 1927 om inteckningshavares rätt till betalning ur ersättning,
som utgår på grund av brandförsäkringsavtal. Jfr också bestämmelserna
i valutaförordningen 25/2 1940 11 § om deposition hos överexekutor av
löseskilling för tvångsinlöst utländsk valuta.
47 Lag 16/2 1934 om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i för
hållande till utlandet. Se Ivar Philipson, Das Devisenrecht Schwe
dens (1943), och Lars Hjerner, Clearing- och kontrollagstiftning i
Sverige 1932—1954, Ekonomisk revy 1955 s. 250 ff. Se också Lemkin,
Valutareglering och clearing (1941), och Nussbaum, Money in the
law2, s. 489 ff., samt KProp 1932 nr 266.
48 Se lagrådet i KProp 1932 nr 266 s. 22 f. Jfr N i a 1 i SvJT 1940 s. 627
och Lemkin, a.a. s. 163 ff., ävensom H 1941 s. 445 och 606 samt 1954
s. 213, 268 och 279.
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Även när gäldenärens förpliktelse går ut på att han skall
avlämna gods uppstår fråga om hans möjlighet att frigöra sig
genom deposition.
Speciella bestämmelser om deposition finnas i sjölagen, som
beaktat bortfraktarens behov av att kunna efter avslutad trans
port befria sig från ansvaret för lasten. Sålunda kan enligt 114
och 115 §§ deposition ske vid dröjsmål på mottagarens sida,
vare sig detta beror på att mottagaren icke är känd eller icke
är anträffbar eller det beror på att han icke fullgör vad som
åligger honom för godsets utfående eller eljest uppehåller far
tyget. Vidare skall enligt 157 § deposition ske om flera legiti
merade mottagare anmäla sig; bortfraktaren behöver alltså icke
göra något försök att utreda vem av dem som är rätt mottagare.
Deposition sker ej hos myndighet — möjlighet härtill saknas i
allmänhet — utan lagen nöjer sig med föreskriften att godset
skall uppläggas »under säker vård».
Utanför tillämpningsområdet av dessa bestämmelser anses en
gäldenär icke ha möjlighet att frigöra sig genom deposition av
gods.49 Vill gäldenären icke häva, eller kan han på grund av
rättsförhållandets natur icke göra detta, kan han i vissa fall i
stället sälja godset för borgenärens räkning eller ev. bortskaffa
det. En så ingripande åtgärd förutsätter emellertid något mer
än det faktum att gäldenären icke har tillfälle att prestera då
frigörelsetiden kommit.50
5. Rätt mottagare vid cession.
§ 13Om rätten till prestation genom cession övergått till ny bor
genär, är denne rätt mottagare i förre borgenärens ställe.
Helt och hållet kan denna regel dock ej genomföras. Huvud
principen för cession är nämligen att gäldenärens ställning icke
får försämras genom cessionen.1 Denna princip medför att gäl49 Jfr Almén § 33 vid not 56—57.
50 Se nedan § 36.
1 Jfr SkbrL 27 §. Att nye borgenären dock i vissa fall får bättre rätt än
förre borgenären hade framgår av vad som säges nedan § 62.
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denären, om ett ömsesidigt fordringsförhållande föreligger mel
lan honom och förre borgenären, i viss utsträckning har rätt
att handla som om denne alltjämt vore borgenär.2
Gäldenären kan sålunda i ett ömsesidigt fordringsförhållande
hava rätt att hålla inne sin prestation i avbidan på att borge
nären skall fullgöra en honom åliggande motprestation, och
eventuellt kan gäldenären hava rätt att fullfölja innehållandet
genom att häva. Dessa rättigheter kunna icke betagas gäldenä
ren genom cessionen. Nye borgenären har sålunda rätt att få
prestation endast i den mån den förre hade det, och han blir
därför beroende av att dennes motprestation fullgöres.3 Om ej
den förre borgenären fullgör motprestationen, kan dock den
nye borgenären ibland själv träda in och fullgöra för att rädda
sin fordran.4 Har nye borgenären rätt därtill, synes gäldenären
vara förhindrad att häva på grund av anteciperat dröjsmål, om
anteciperingen grundar sig endast på den förre borgenärens
förhållanden. Han måste m.a.o. vänta och se om nye borgenären
presterar i tid.5
En strikt tillämpning av nu angivna regler är emellertid icke
alltid tillräcklig för att skydda gäldenären mot olägenheter av
cessionen. Den förre borgenären kan vara beroende av förskotts-'
prestation eller successiva delprestationer från gäldenärens sida
för att kunna fullgöra sin motprestation, och om han på för
hand avhänt sig rätten att få dylika prestationer, kan detta gå
ut över gäldenärens möjlighet att få motprestationen. En bygg
nadsentreprenör t.ex., som avhänt sig rätten till entreprenadsumman, kan ha svårt att fullgöra entreprenaden. Och även om
förre borgenären har möjlighet att fullgöra motprestationen,
2 Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 22.
3 H 1929 s. 517, 1942 s. 321. Det senare fallet gällde partiell cession;
här ansågs gäldenären hava rätt att hålla inne det cederade beloppet i
första hand. Se också H 1949 s. 221 (förre borgenärens kontraktsbrott ger
hävningsrätt, men denna skall utövas mot nye borgenären). Jfr H 1948
s. 820 (nye borgenären hade på grund av en sedermera ändrad dom till
godogjort sig egendom som gäldenären haft rätt att hålla inne och blev
därmed betalningsskyldig gentemot denne).
4 Jfr nedan § 15 efter not 10.
5 H 1933 s. 545.
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kanske hans villighet att göra detta blivit lidande av att han
icke längre har något vederlag att vänta från gäldenären.6
Å andra sidan kan det vara så, att den förre borgenären just
genom att överlåta sin fordran sätter sig i stånd att fullgöra
motprestationen. En dylik cession strider ingalunda mot gäldenärens intressen.
Vill man beakta gäldenärens intresse av att prestationen
verkligen kommer den förre borgenären till godo, kan man ge
gäldenären rätt att trots cessionen prestera till denne. En sådan
regel lämnar emellertid den senare av de anförda synpunkterna
obeaktad. Antingen kan man nöja sig härmed och lita till att
gäldenären kommer att medge cession då detta icke strider mot
hans intresse. Eller också kan man söka finna en gräns mellan
de fall då en cession icke bör vara gällande mot gäldenären och
de fall då den bör vara det. Väljes denna utväg, är det angeläget
att man finner en klar gräns, så att intressenterna skola kunna
på förhand bedöma vilken verkan cessionen har.
Från rättspraxis är blott att anteckna ett fall. I detta ansågs
en cession bindande för gäldenären — det gällde här cession
från entreprenör till underleverantör av entreprenörens fordran
mot byggherren, på villkor som väl tillgodosågo byggherrens
intressen.7 I brist på ytterligare material är det omöjligt att
säga i vilken utsträckning domstolarna under andra omständig
heter kunna anse sig böra tillgodose gäldenärens intresse av alt
icke behöva respektera en cession.8
Ett mera radikalt sätt att tillgodose gäldenärens nu angivna
intresse är att helt förbjuda cession. Ett dylikt förbud, som moti
veras jämväl och kanske huvudsakligen av andra synpunkter,
gäller mot överlåtelse av icke förfallen fordran å lön.9 10
6
Jfr SvJT 1938 rf. s. 86.
7
H 1942 s. 321.
8 Se om detta problem vidare U s s i n g, Alm. Del3, § 22 II C, F r.
Vinding Kruse, Ejendomsretten, I3 s. 220 f., och Axel H. Peder
sen, Entreprise, s. 126 ff. och 162 ff. Jfr A f z e 1 i u s, Cession, s. 30 ff.

8 Se H 1913 s. 496 och SvJT 1941 rf. s. 26 samt Nial i TfR 1936 s. 73 ff.
Förbudet anses gälla även sådan pension och livränta, som avses i UL 67 §.
10 Jfr ADD 1932 nr 180, 1935 nr 95 (rätt enligt kollektivavtal kunde ej
överlåtas).
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Ett specialfall av ömsesidigt fordringsförhållande föreligger
då två penningfordringar stå emot varandra, utan att kvittning
ännu skett.11 Om huvudfordran övergår till ny borgenär, upp
står fråga om denne skall vara skyldig att respektera den möj
lighet till kvittning med motfordran, som gäldenären vid över
låtelsen hade gentemot förre borgenären.12
Det är här erforderligt att skilja mellan olika fall. Om båda
fordringarna voro förfallna till betalning, hade gäldenären en
möjlighet till omedelbar kvittning. Om motfordran var förfal
len till betalning men icke huvudfordran, hade gäldenären —
bortsett från en ev. överlåtelse av endera fordran — en säker
möjlighet till framtida kvittning. Detsamma gäller om ingen
dera fordran var förfallen till betalning men motfordran skulle
komma att förfalla först. Om åter huvudfordran var förfallen
till betalning men icke motfordran, hade gäldenären endast en
osäker möjlighet till framtida kvittning — han hade ju skyldig
het att betala innan en kvittning kunde bli aktuell. Enahanda
var förhållandet om ingendera fordran var förfallen till betal
ning men huvudfordran skulle komma att förfalla först.
Här gäller nu enligt skuldebrevslagen 28 §, som torde vara
analogt tillämplig på fordringar som icke representeras av
skuldebrev, att nye borgenären är skyldig att respektera såväl
en möjlighet till omedelbar kvittning som en säker möjlighet
till framtida kvittning, däremot icke en osäker möjlighet till
framtida kvittning.
Har en fordran överlåtits genom flera händer, är siste borge
nären skyldig att respektera samtliga de kvittningsmöjligheter
av nu angiven beskaffenhet, som gäldenären successivt vunnit
mot de föregående borgenärerna.13 Det har emellertid diskuterats
huruvida nye borgenären skall vara skyldig att respektera en
kvittningsmöjlighet, om vilken gäldenären icke haft kännedom,
11 Jfr ovan § 7.
12 Att nye borgenären i viss utsträckning skall respektera även en
senare uppkommen möjlighet till kvittning omtalas nedan § 13 vid not 56.
13 Se Marks von Würtemberg & Sterzel, Lagen om skulde
brev3, s. 130 f.
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därför att han icke vetat om att motfordrans gäldenär var hans
borgenär. Den övervägande meningen synes vara att gäldenärens bristande kännedom icke skall hindra kvittning.14
6. Legitimerad mottagare vid cession.
Möjligheten till cession av fordran ger upphov till vissa svå
righeter för gäldenären. Om en person uppträder såsom ny
borgenär, måste gäldenären fråga sig om denne verkligen blivit
borgenär. Vidare måste gäldenären, vare sig han har med den
ursprunglige borgenären eller med ny borgenär att göra, fråga
sig om denne alltjämt är borgenär. Mot misstag i dessa båda
avseenden skyddas godtroende gäldenär genom reglerna om
passivlegitimation vid cession.15 Vid behandlingen av dessa reg
ler är det lämpligt att behandla de båda nämnda frågorna var
för sig.
Det har förut nämnts att överlåtelse av en icke accepterad
anvisning ger upphov till problem rörande passivlegitimation,
vilka svara mot dem som uppstå vid cession av fordran. Den
följande framställningen kommer därför att avse passivlegi
timation även vid överlåtelse av anvisning.
a)

Frågan om mottagaren blivit borgenär.

Den som i god tro betalat ett enkelt skuldebrev till den som
uppgivit sig hava förvärvat detta, får av skuldebrevslagen 30 §
ett visst skydd mot följderna av att mottagaren senare befinnes
icke hava blivit borgenär.
Skyddet ges under förutsättning att mottagaren legitimerat
sig genom att förete en skriftlig överlåtelse från förste borgenä
ren eller, om fordringsrätten gått genom flera händer, en serie
av dylika överlåtelser.16 Även överlåtelser till innehavaren eller
14 Se Marks von Würtemberg & Sterzel, a.a. s. 131,
U s s i n g, Alm. Del3, § 36 III C 1 a, och A r n h o 1 m, Streiftog, s. 51.
15 Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 20 III och § 28, A u g d a h 1, Obliga sjonsrett, s. 432 f., samt Lindebraekke, Negotiable dokumenter,
s. 41 f.
18 Se Marks von Würtemberg & Sterzel, Lagen om skulde
brev3, s. 133.
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in bianco anses kunna godtagas.1718
19
Motsatsen är emellertid ut
tryckligen stadgad för kapitalförsäkringsbrev och gäller väl
a fortiori beträffande andra försäkringsbrev.1819
Om överlåtelsen befinnes ogiltig, kan rätt borgenär mot god
troende gäldenär åberopa vissa ogiltighetsanledningar men icke
andra. Gränsdragningen mellan »starka» och »svaga» ogiltig
hetsanledningar sker på samma sätt som enligt skuldebrevs
lagen 15 och 17 §§ vid bestämningen av negotiabilitetens inne
börd.20
Gäldenären kan råka betala till orätt mottagare även om
överlåtelsen är giltig, om han nämligen tar fel på person. Detta
fall nämnes icke i 30 § och det är förmodligen icke avsett att
gäldenären skall skyddas mot denna risk.21
Det aktsamhetskrav, som riktas mot gäldenären, beskrives i
30 § så, att denne ej får äga kunskap om den omständighet
som medför ogiltigheten eller ha skälig anledning till misstanke
därom.
Skuldebrevslagens regel torde vara analogiskt tillämplig på
fordringsrätter i allmänhet.22 Ett undantag gäller dock för så
dana fordringar som grundas på en icke till betalning förfallen
rektaväxel; en sådan fordran betalar gäldenären nämligen alltid
på egen risk.23
Vad härefter beträffar anvisningar ställda till viss man kan
man blott uttrycka den förmodan att domstolarna skulle komma
17 A.a. s. 133.
18 FAL 115 §.
19 Om motsvarande problem vid bankmotböcker se Bergendal i
Svensk sparbankstidskrift 1936 s. 339 f.
20 Se nedan § 62 vid not 26 ff. Hänvisningen från 30 § till 17 § avser
säkerligen alla de fall som nämnas i första att-satsen av 17 §, ehuru det
kunde synas som om fallet avsaknad av behörighet vore avsiktligt ute
lämnat. Jfr motsvarande danska lagrum, där icke heller förfalskning näm
nes särskilt; se härom Ussing & Dybdal, Gaeldsbrevslovene, § 30
not 7.
21 Motsatt förmodan hos N i a 1 i SvJT 1939 s. 166.
22 Om sådana växlar, checkar, konossement och upplagsbevis som äro
försedda med rektaklausul se dock även nedan § 13 not 27.
23 VxL 40 §. Om andra växlar se nedan § 13 vid not 27—28.
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att analogt tillämpa bestämmelserna i skuldebrevslagen 30 §.
Något belägg härför finnes dock ej.24
*

Vid vissa fordringsrätter skyddas godtroende gäldenär mot
följderna av att han presterat till någon, som ej blivit borgenär,
på det villkoret att mottagaren legitimerat sig genom att visa
upp ett papper. Sådana papper kallas legitimationspapper25
Härvid uppstå fyra problem: Vilka papper äro legitimationspapper? Måste mottagaren legitimera sig genom något utöver
innehav av papperet? Mot vilka risker skyddas godtroende gäl
denär? Vad innebär kravet på god tro hos gäldenären?
Första frågan är alltså: Vilka papper äro legitimationspap
per?
Här gäller till en början att löpande skuldebrev äro legitimationspapper.26 Detsamma gäller växlar, checkar, konossement
och upplagsbevis, i samtliga fall dock under förutsättning att
de icke innehålla rektaklausul.27 Möjligen får man hit räkna
också lagerbevis, som äro ställda till innehavaren eller till viss
man eller order.28 Växlar äro dock ej legitimationspapper före
förfallotiden.
Andra fordringsbevis kunna göras till legitimationspapper
genom en legitimationsklausul, dvs. ett förbehåll om rätt för
24 Ett visst stöd utgör dock ChL 14 § 2 st., som beträffande överlåtelse
av check med rektaklausul hänvisar till vad som i allmänhet gäller ifråga
om överlåtelse av fordran.
25 Jfr N i a 1, Aktiebrev, s. 2 ff. Märk att Ussing (Alm. Del3, § 31 I)
under rubriken Legitimationspapirer behandlar såväl legitimationspapper
som värdepapper (se om de senare nedan § 13 vid not 62 ff.).
26 SkbrL 19 §. Om begreppet löpande skuldebrev se nedan § 62 vid not
6—12.
27 Se VxL 40 §, ChL 35 §, SjöL 156 §, UpplL 23 §. Sådana växlar,
checkar, konossement och upplagsbevis, som äro ställda till viss man och
försedda med rektaklausul, stå i en mellanställning. Sannolikt måste man
tillämpa legitimationsregeln i skuldebrevslagen 30 §, med det tillägget att
mottagaren måste innehava papperet för att vara legitimerad. Jfr dock
Ussing, Alm. Del3, § 31 I A, ang. rektakonossement.
28 Se om lagerbevisen nedan § 62 efter not 20.
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gäldenären att prestera till innehavaren.29 Ett exempel härpå är
talong till aktiebrev, vilken avser att underlätta utlämnandet av
nya utdelningskuponger.30 I vissa skuldebrev är dock en legitimationsklausul ogiltig, nämligen i sparbanksböcker, sparkasseböcker utfärdade av affärsbank samt motböcker utfär
dade av centralkassa för jordbrukskredit.31 En legitimationsklausul i ett kapitalförsäkringsbrev är också ogiltig.32
Vidare äro — enligt »livets regel» -—- poletter, biljetter till
teatrar, tåg etc., resgodsbevis, lotterisedlar och andra liknande
papper legitimationspapper, ehuru de sällan innehålla någon
legitimationsklausul och i regel äro ytterst summariskt avfat
tade.33
Även anvisningar kunna vara legitimationspapper. Detta gäl
ler dragna växlar samt checkar, i båda fallen under förutsätt
ning att de sakna rektaklausul.34 Sannolikt gäller det också
andra anvisningar, ställda till innehavaren eller till viss man
eller order, ehuru belägg härför saknas. Ett specialfall av anvis
ning till innehavaren är kvitto å förfallet penningbelopp; här
kan man åberopa att avtalslagen 35 § 2 st. uppenbarligen förut
sätter att ett dylikt kvitto är legitimationspapper icke blott då
det aldrig utgivits av borgenären utan även eljest. Även anvis
ningar i form av poletter, resgodsbevis i samtrafik etc. äro up
penbarligen legitimationspapper.
Ett legitimationspapper är ofta samtidigt ett presentations29 Jfr SkbrL 33 §.
30 Se SOU 1941:9 s. 159 samt N i a 1, Aktiebrev, s. 136 ff.
31 Se lagen om bankrörelse 67 §, lagen om sparbanker 23 §, lag 26/6
1936 med vissa bestämmelser om centralkassor för jordbrukskredit 3 §.
Lagbuden ifråga innebära endast att legitimationsklausul är ogiltig, icke
därjämte att legitimationsregeln i skuldebrevslagen 30 § skulle vara otilllämplig. Se Marks von Würtemberg & Sterzel, Lagen om
skuldebrev3, s. 134 not 2.
32 FAL 115 §. Även denna regel gäller väl a fortiori andra försäkringsbrev. I äldre rätt torde däremot en legitimationsklausul ha ansetts giltig,
se SOU 1925: 21 s. 209.
33 Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 31 I A.
34 Jfr ovan § 13 not 27.
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papper och kan i så fall dödas.35 Sedan gäldenären under dödningsförfarandet erhållit underrättelse om att papperet för
kommit, kan han icke med befriande verkan betala till senare
innehavare av detta. När dödning har skett, är däremot den
som utverkat åtgärden legitimerad att mottaga prestation eller
en ny handling i den dödades ställe.36
Nästa fråga är: Måste gäldenären kräva att mottagaren legi
timerar sig genom något utöver innehav av papperet?
Beträffande papper ställda till innehavaren är svaret ne
kande; innehav av handlingen är tillräckligt. Ett undantag är
dock att notera: om betalning för räntekupong erlägges mer än
en månad före förfallodagen måste såväl kupongen som huvudförbindelsen företes för att mottagaren skall vara legitimerad
(skuldebrevslagen 23 § 3 st.).
Vad åter beträffar papper ställda till viss man eller order eller
till viss man ligger saken annorlunda till. Mottagaren är här
legitimerad endast om han innehar handlingen och dessutom
kan förete en sammanhängande kedja av skriftliga överlåtelser
från den i papperet nämnde borgenären fram till honom själv.
Beträffande växlar, checkar, konossement och upplagsbevis gäl
ler att överlåtelsen måste vara tecknad på handlingen (eller
vidhäftat blad) ;37 beträffande skuldebrev är detta icke nödvän
digt.38
Skuldebrevslagen preciserar i vissa avseenden innebörden i
kravet på en sammanhängande överlåtelsekedja. Dels äro över
låtelser till innehavaren eller in blanco tillåtna (13 § 2 st.). Dels
heter det att gäldenären icke behöver pröva om överlåtelserna
äro giltiga (19 § 2 st.); detta skall enligt motiven innebära att
överlåtelserna icke behöva åtföljas av handlingar som styrka
behörigheten hos representant för överlåtare.39
35 Jfr nedan § 18 vid not 58.
36 Se lagen om dödande av förkommen handling 9 § och motiven till
detta lagrum.
37 VxL 13 §, ChL 16 §, SjöL 156 §, UpplL 23 §.
38 SOU 1935: 14 s. 77.
39 SOU 1935: 14 s. 81. Om växlar se Eberstein, Växelrätten, s. 130 f.,
där samma regel hävdas.
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Om överlåtelsekedjan är avbruten av ett familjerättsligt fång,
måste denna cession styrkas genom handlingar rörande bo
uppteckning och arvskifte. Fråga uppstår då om dessa hand
lingar ge samma legitimation som en skriftlig överlåtelse, med
påföljd att det familjerättsliga fångets ogiltighet icke länder
gäldenär, som presterat i god tro, till skada. En dylik regel har
för ett näraliggande fall antagits av lagberedningen i motiven
till 1944 års lag om aktiebolag.40
I ett fall dispenserar skuldebrevslagen från kravet på över
låtelsekedja: om ett skuldbrev är intecknat och innehaves av
den intecknade egendomens ägare, är denne legitimerad genom
blotta innehavet (13 § 2 st.).41
Ett till innehavaren ställt skuldebrev kan förses med påskrift
att det skall gälla till viss man eller order. En dylik påskrift
har dock verkan endast om den gjorts av gäldenären eller om
det av skuldebrevet framgår att den var gjord med hans sam
tycke (skuldebrevslagen 12 §).
Det är tveksamt om krav på överlåtelsekedja kan uppställas
ifråga om ett till viss man ställt papper, som är legitimationspapper därför att det är försett med legitimationsklausul. Må
hända åsyftar skuldebrevslagen 33 § att en överlåtelsekedja
icke skall vara erforderlig, men detta är icke tydligt utsagt,
varken i lagtext eller i motiv.42
I tysk rätt kräves vid dylika papper icke någon överlåtelsekedja,
se BGB § 808. Papperen kallas »hinkende Inhaberpapiere», varmed
åsyftas att innehavarklausulen blott gäller till gäldenärens förmån,
icke till hans nackdel. För dansk rätt, där en direkt motsvarighet
till SkbrL 33 § saknas, antar U s s i n g en motsvarande huvudregel,
se Alm. Del8, § 31 I A.

Slutligen är att erinra om den speciella situation som upp
kommer om ett legitimationspapper utfärdats i flera exemplar,
något som förekommer beträffande konossement samt växlar
40 SOU 1941:9 s. 167 f.
41 Jfr Gärde i SvJT 1952 s. 86 ff.
42 Se SOU 1935:14 s. 123. Jfr Bergendal i Svensk sparbankstidskrift 1936 s. 337.
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och checkar. Huvudregeln är att ett exemplar ger legitimation;
när konossement presenteras annorstädes än i bestämmelse
orten kräves dock att alla exemplaren företes.43
Om det jämte upplagsbevis utfärdats ett upplagspantbevis,
representeras rätten att utfå varan av båda dessa bevis; dock
får upplagspantbeviset självständig betydelse först om det pant
satts och anteckning härom skett på upplagsbeviset. Den som
vill ha ut varan måste legitimera sig genom att förete båda
bevisen eller också genom att förete upplagsbeviset jämte kvitto
å nedsättning i allmänt förvar av det belopp, för vilket pant
sättning skett.44
Nästa problem gäller: Mot vilka risker skyddas gäldenären?
Vid sådana papper där innehavet är tillräcklig legitimation
skyddas gäldenären mot risken att en mottagare som uppgiver
sig vara rätt borgenär icke blivit det, vad än orsaken härtill må
vara. Om innehavaren uppger att han är representant för rätt
borgenär, skyddas gäldenären såväl mot risken att den uppgivne borgenären icke är rätt borgenär som mot risken att repre
sentanten icke har behörighet att företräda denne.45
Det sagda gäller också andra legitimationspapper, där över
låtelsekedjan slutar med en överlåtelse in blanco eller till inne
havaren.
Om åter innehavet icke är tillräcklig legitimation och över
låtelsekedjan leder fram till en bestämd person, ställer sig saken
något annorlunda. Gäldenären skyddas här dels mot risken att
den som enligt överlåtelsekedjan skulle vara rätt borgenär icke
är det, dels mot risken att en person som uppger sig vara den
rätte borgenären i själva verket är en annan person. Uppger sig
mottagaren vara representant för den rätte borgenären, skyddas
43 SjöL 156 §, VxL 65 §, ChL 50 §.
44 UpplL 32 och 38 §§.
45 SkbrL 19 § 1 st. Härvid är dock att märka att innehavet av handlingen
anses ge behörighet att såsom representant förfoga över denna eller mot
taga prestation på grund av denna. Se SOU 1935: 14 s. 75 f. Den i texten
formulerade regeln angående representants behörighet kommer därför att
sakna självständig betydelse.
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gäldenären ytterligare mot risken att mottagarens behörighet
är skenbar, t.ex. därför att en åberopad fullmakt är falsk.46
Till sist återstår frågan: Vad innebär kravet på god tro hos
gäldenären?
Skuldebrevslagen 19 § definierar godtroskravet så, att gälde
nären icke får ha vetat att beloppet kom i orätta händer eller
ha åsidosatt den aktsamhet som, efter omständigheterna, skäli
gen bort iakttagas.47 Vid orderskuldebrev preciseras detta dels
sålunda, att gäldenären skall pröva mottagarens identitet och
de omständigheter ett ev. ombud åberopar till stöd för sin be
hörighet, dels sålunda, att gäldenären icke får ha underlåtit
den undersökning av överlåtelsernas äkthet eller giltighet, var
till särskild anledning förelegat.
Växellagen ställer även i detta sammanhang lägre krav på
gäldenären — det räcker att varken svek eller grov vårdslöshet
ligger denne till last (40 §). Checklagen yttrar sig ej härom
men torde ej avse att ställa högre krav på gäldenären. Båda
lagarna nämna särskilt att gäldenären ej behöver undersöka
äktheten av överlåtarnas underskrifter (40 § resp. 35 §).48
Enligt motiven till skuldebrevslagen bör man emellertid ställa
mindre stränga krav på gäldenären vid löpande skuldebrev än
vid enkla sådana, särskilt när det gäller betalning vid eller efter
förfallotiden, och det synes vara meningen att man vid löpande
skuldebrev, särskilt sådana som äro avsedda för allmän omsätt
ning, i själva verket skall närma sig växellagens ståndpunkt.49
b) Frågan om mottagaren alltjämt är borgenär.

För att skydda gäldenären mot följderna av att han presterat
till en person som upphört att vara borgenär ger skuldebrevs
lagen en grundläggande regel för enkla skuldebrev, som kan
analogt tillämpas på fordringar i allmänhet. Om skuldebrev
överlåtits kan gäldenären med befriande verkan betala till över
46 SkbrL 19 § 2 st. och 33 §.
47 Jfr också SkbrL 33 §.
48 Enligt Eberstein, Växelrätten, s. 131 f., skulle man ej heller
kunna kräva att gäldenären undersöker mottagarens identitet.
49 Se SOU 1935: 14 s. 80 och 92.
10 — 557460
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låtaren, så länge han ej vet, att denne ej längre äger uppbära
beloppet eller har skälig anledning till misstanke därom (29 §).
Samma regel gäller enligt 20 § för vissa betalningar på grund
av löpande skuldebrev, nämligen betalning av förfallen ränta
samt betalning av en i skuldebrevet föreskriven amortering,
som enligt dettas text förfallit till betalning.50
Det är möjligt att skuldebrevslagen 29 § skulle tillämpas
analogt på en till viss man ställd anvisning; det är emellertid
också tänkbart att ett dylikt papper skulle betraktas såsom
värdepapper, såsom fallet förmodligen är med den speciella
form därav, som rektachecken utgör.51
Vid tillämpningen av skuldebrevslagen 29 § ställas måhända
större aktsamhetskrav på en gäldenär som betalar före förfallodagen än på en gäldenär som betalar sedan han blivit skyldig
att betala.52
Om annan än gäldenären betalar, uppstår fråga om god tro
hos betalaren räcker för att betalningen skall vara gill, eller om
dessutom gäldenären måste vara i god tro. 20 § stadgar för där
avsett fall att både betalaren och gäldenären måste vara i god
tro. Avsikten härmed är att förvärvaren av ett löpande skulde
brev icke skall betungas med att behöva underrätta någon an
nan än gäldenären, alltså icke exempelvis en borgensman.53
Någon motsvarande regel finnes icke i 29 §, och meningen
förefaller att vara att vid enkla skuldebrev betalarens goda tro
skall vara tillräcklig, dvs. att förvärvaren skall ha en vidsträck
tare underrättelseplikt.54 Detta kan väl dock blott gälla om beta
laren var betalningsskyldig mot överlåtaren,55 kanske t.o.m.
blott om förvärvaren kände till att betalaren var betalnings
skyldig och alltså kunde ha underrättat honom.
50 Möjligen gäller denna regel även försäkringsbrev, ställda att betalas i
successiva delbetalningar.
51 Se nedan § 13 vid not 64.
52 Så U s s i n g, Alm. Del3, § 20 III B 2. Jfr ovan § 13 vid not 49 om
SkbrL 19 §.
53 SOU 1935: 14 s. 93.
54 SOU 1935: 14 s. 114.
55 Så väl Ussing & Dybdal, Gseldsbrevslovene, § 29 not 6.
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Den tanke, som ligger till grund för 29 §, har också kommit
till uttryck i 28 §, som ger gäldenären möjlighet att kvitta med
en motfordran, som han förvärvat efter det att huvudfordringen
överlåtits men innan han fick kännedom eller skälig anledning
till förmodan härom.56
Även vid den form av cession som benämnes subrogation —
t.ex. skadeståndsanspråks övergång till regressberättigad för
säkringsgivare — skyddar man såsom huvudregel en gäldenär
som i god tro betalar till förre borgenären.57
Om en fordran överlåtes icke för sig utan såsom åtföljd till
annan egendom, kan det uppstå svårighet för gäldenären att
avgöra till vem han skall prestera. Det är möjligt att godtro
ende gäldenär i allmänhet kan såsom legitimationsregler till
sitt skydd åberopa de regler som i brist på avtal gälla om åtföljderna i förhållandet mellan överlåtare och förvärvare.58
Nyttjanderättslagen har givit en särskild reglering av legitima
tionen att uppbära arrende och hyra för en fastighet som varit
föremål för överlåtelse: överlåtaren är behörig att uppbära
arrende och hyra som förfaller till betalning före tillträdes
dagen, medan förvärvaren är behörig att uppbära dylika belopp
som förfalla till betalning efter tillträdesdagen.59 För när
varande torde denna reglering närmast överensstämma med
vad som in dubio gäller i förhållandet mellan överlåtare och
förvärvare.60 1947 års förslag till jordabalk ger emellertid en
annan lösning i sistnämnda förhållande, nämligen »belöpandeprincipen», men synes utgå från att nyttjanderättslagens legitimationsregel skall bibehållas oförändrad.61
*
56 Jfr också UL 133 § 2 st. 2 p. in fine. Se härom H 1943 s. 370. Om
SkbrL 28 § se vidare ovan § 13 vid not 12.
57 Se om försäkringsgivares regressrätt H e 11 n e r, Försäkringsgivarens
regressrätt, s. 198, om borgensmans regressrätt Ekström, Löftesmäns
regress, II s. 99 ff., och U s s i n g, Kaution, s. 170 f. Se också FAL 57 §
2 st. 1 p. och H 1941 s. 711 (II); jfr härom ovan § 5 vid not 14.
58 Se härom ovan § 4 vid not 7.
59 NyttjL 2:30 och 3:28. Se FJB I 1905 s. 159 och SOU 1947:38 s. 194.
60 Se ovan § 4 vid not 7.
81 FJB 1947 4:10, jfr SOU 1947:38 s. 194.
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Också när det gäller frågan om gäldenärens skydd mot följ
derna av att han presterat till den som upphört att vara borge
när kan legitimationen knytas till innehavet av ett papper som
representerar fordringsrätten. Sker detta, kan gäldenären med
befriande verkan prestera endast om han är i god tro och mot
tagaren uppvisar papperet. Ett sådant papper kallas värdepap
per (i teknisk mening).62
Det bör observeras, att reglerna om värdepapper innebära en
försämring av gäldenärens ställning, i det att han, då ett sådant
papper föreligger, har en undersökningsplikt, som går längre än
den som åvilar honom enligt huvudregeln, utan att han för den
skull får ett längre gående skydd — detta är ju redan enligt
huvudregeln fullständigt.
Bland värdepapperen märkas till en början löpande skulde
brev.63 Vidare äro växlar, checkar, konossement och upplagsbevis värdepapper, i varje fall om de sakna rektaklausul men
förmodligen också eljest.64 Hit höra måhända också lagerbevis,
som äro ställda till innehavaren eller till viss man eller order.65
Sannolikt har man också att såsom värdepapper behandla
andra papper, beträffande vilka företräde vid tvesala resp,
skydd mot överlåtares borgenärer ges på villkor att tradition
av papperet skett66 — detta skulle innebära att de i skulde
brevslagen 32 § omtalade papperen äro värdepapper,67 liksom
även att kapitalförsäkringsbrev äro värdepapper.68
62 Ordet värdepapper användes också i en mera vag betydelse, såsom
beteckning på sådana papper där innehavet överhuvud taget har någon
betydelse för borgenärens rätt (kanske med bortseende från betydelsen
såsom bevismedel) .Se U n d é n, Sakrätt, I2 s. 23 ff., samt N i a 1, Aktie
brev, s. 3 not 7, och i TfR 1932 s. 285 ff.
63 SkbrL 19 §. Jfr nedan § 62 vid not 6—12 om begreppet löpande
skuldebrev.
64 Se VxL 40 §, SjöL 156 §, UpplL 23 §. Se också Ni al i TfR 1932
s. 289 ff.
65
Om dessa papper se nedan § 62 efter not 20.
66 Nödvändigheten av en dylik sammankoppling urgeras av N i a 1 i
Aktiebrev, s. 63 ff., se också i TfR 1932 s. 285 ff. Annan mening Hult
i TfR 1931 s. 411 ff.
67
Jfr N i a 1 i SvJT 1939 s. 166.
68
FAL 113 §, jfr också 114 § 1 p.
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Växlar äro dock aldrig värdepapper före förfallodagen; före
denna dag finnes nämligen ingen legitimation alls.69
Någon avtalsklausul som tar sikte enbart på att skapa värde
papperskvalitet förekommer icke och kan för övrigt näppeligen
förekomma, om det är riktigt att värdepapperskvaliteten är
nödvändigt sammankopplad med egenskapen att tradition är
villkor för företräde vid tvesala resp, för skydd mot överlåtares
borgenärer.70
Även anvisningar kunna vara värdepapper. Detta är fallet be
träffande dragna växlar och checkar, vare sig de äro försedda
med rektaklausul eller ej. Förmodligen gäller det också andra
anvisningar ställda till innehavaren eller till viss man eller
order. Det kan t.o.m. tänkas att anvisningar ställda till viss man
äro värdepapper, eftersom de sannolikt äro presentationspapper.71
Om värdepapper som utfärdats i flera exemplar gäller det
förut beträffande samma företeelse vid legitimationspapper
sagda.72
Värdepapperskvaliteten får betydelse icke blott vid överlåtelse
utan även vid subrogation. Om sålunda en borgensman infriat
en förbindelse grundad på ett värdepapper, kan gäldenären icke
mot regresskrav invända att han själv betalat i god tro, om han
försummat att kontrollera att betalningsmottagaren alltjämt
innehade värdepapperet.73 Vid sådan subrogation som följer av
reglerna om försäkring av tredje mans intresse har man för
vissa fall särskilt gjort försäkringsbrevet till värdepapper.74
Att värdepapperskvaliteten hos löpande skuldebrev har be
69 Jfr ovan § 13 vid not 23.
70 I dansk rätt synes man hava att räkna med att en presentationsklausul kan göra ett papper till värdepapper, se U s s i n g, Alm. Del3,
§ 31 I B, samt Ussing & Dybdal, Gaeldsbrevslovene, § 29 not 2.
Jfr N i a I s åsikt att presentationspapper som ej samtidigt äro värdepap
per icke borde tillåtas, Aktiebrev, s. 3 not 7.
71 Jfr föreg. not.
72 Ovan § 13 vid not 43—44.
73 Se Ekström, Löftesmäns regress, II s. 108 ff., Ussing, Kaution,
s. 170.
74 FAL 57 § 2 st. 2 p.
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gränsad räckvidd framgår av vad som nyss sagts om betalning
av ränta och i skuldebrevet föreskriven amortering.75 Om
samma begränsning gäller även de skuldebrev som avses i
skuldebrevslagen 32 § är ovisst.
Rörande gäldenärens goda tro kan hänvisas till det ovan be
träffande legitimationspapper sagda, med den reservationen
att den goda tron här skall avse det faktum att mottagaren allt
jämt är ägare.76
Ett värdepapper är förmodligen alltid också presentationspapper77 och kan sålunda dödas. Har dödning skett, är den
som utverkat åtgärden legitimerad att mottaga prestation eller
en ny handling i den dödades ställe.78

7. Rätt mottagare och legitimerad mottagare
då flera borgenärer finnas.
§ 14.
Man kan ha anledning att tala om ett fordringsförhållande
med flera borgenärer i sådana fall då gäldenärens förpliktelser
till olika borgenärer äro i ett eller annat avseende beroende av
varandra. Beroendet kan ha sin orsak i att förpliktelserna
grundlagts i ett sammanhang eller också däri att en fordran,
som ursprungligen tillkom en borgenär, sedermera till en del
övergått till annan borgenär eller också i sin helhet övergått till
flera borgenärer.
Om det nu finnes flera borgenärer i ett fordringsförhållande,
uppstår fråga vem som är rätt mottagare.1
Ett alternativ är att den borgenär som kommer först har
företräde till hela prestationen. Dröjsmål i förhållande till en
borgenär betyder här totalt dröjsmål. Så snart gäldenären pres
terat till en borgenär är han fri.
75
76
77
78
1

Ovan § 13 vid not 50.
Se ovan § 13 vid not 47—49.
Se N i a 1, Aktiebrev, s. 3 not 7.
Se ovan § 13 vid not 36.
Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 3.
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I detta fall säges det föreligga ett -»aktivt solidariskt fordringsförhållande».2
Ett dylikt förhållande kan uppkomma t.ex. om ett bank
konto öppnas i flera personers namn med föreskrift att var och
en av dem är behörig att ensam uttaga medel. Här lämnas det
gentemot gäldenären öppet, i vad mån en viss borgenär mot
tager prestationen för egen räkning eller såsom representant
för annan borgenär.3 Det är ovisst vilka regler som gälla om det
representationsförhållande som sålunda föreligger; ett problem
är t.ex. om en borgenär kan omintetgöra annan borgenärs be
hörighet att företräda honom, ett annat om behörigheten för
faller vid den företräddes död eller konkurs. Ett nekande svar
på dessa frågor skulle tillgodose gäldenärens intresse av att icke
behöva bli inblandad i borgenärernas inbördes förhållanden.
En annan typ av aktivt solidariskt fordringsförhållande upp
kommer då en person intill ett visst belopp svarar för en annan
persons skulder, vilka tillhopa överstiga detta belopp. Regler
av denna innebörd ges i GB 7: 4 och handelsbolagslagen 42 §;
även vid borgen för ett ackord synes denna situation kunna in
träffa. Här föreligger icke den nyssnämnda kombinationen av
fordran för egen räkning och fordran för annans räkning, utan
något som kunde karakteriseras såsom alternativa fordringar;
den borgenär som fått betalt torde nämligen icke vara skyldig
att utgiva något till sina medborgenärer.4
Tysk rätt använder för ett aktivt solidariskt andelsförhållande ter
men Gesamtforderung. Härom ges vissa regler i BGB §§ 428—430.
Schweizisk rätt talar om Solidarforderung (OR Art. 150), fransk om
solidarité active (Cciv art. 1197—1199). Jfr Planiol II nr 1844—
1849 och E s c a r r a, Manuel de droit commercial, nr 1306.

Ett annat alternativ är att en viss andel av fordringen till
kommer varje borgenär och att varje andel såvitt uppfyllelsen
2 Ordet »aktiv» utsäger att det är fråga om borgenärssidan i fordringsförhållandet.
3 Detta är ett motstycke till den passiva solidaritetens kombination av
egen skuld och garanti för medgäldenärs skuld, se nedan § 55 vid not 41.
4 Om GB 7:4 se FGB IV 1918 s. 269 f. — I viss mån besläktad med
här nämnda regler är regeln i FJB 1947 5:5 att förköpsrätt, som tillkom
mer flera, får i sin helhet utövas av dem som vilja utöva den.

151

§14

VAD GÅR FÖRPLIKTELSEN UT PÅ?

angår betraktas såsom en självständig fordran. Detta alternativ
kommer ifråga endast om det rör sig om en delbar prestation.
I detta fall talar man om ett »aktivt andelsförhållande».
I ett aktivt andelsförhållande föreligger ingen annan gemen
skap mellan borgenärerna än den rent historiska att de olika
delfordringarna grunda sig på ett gemensamt rättsfaktum. Dock
är det möjligt att det gemensamma ursprunget skulle kunna
tänkas göra sig gällande i så måtto att en eventuell rätt att
hålla inne prestation gäller mot alla borgenärerna och att en
eventuell uppsägnings- eller hävningsrätt måste utövas av alla
borgenärerna i förening. Särskilt gäller detta om borgenärsflerheten icke är ursprunglig, i vilket fall man kanske dessutom
måste gå ett steg längre och ge gäldenären rätt att påfordra
att en valrätt på borgenärssidan, t.ex. beträffande prestationstid
och prestationsort, skall utövas enhetligt.5
Det anses att man in dubio bör antaga att ett aktivt andels
förhållande föreligger, när flera borgenärer hava rätt till en
delbar prestation.6
Handelsbolagslagen 49 § 2 st. föreskriver att flera borgenärer,
som äro i enkelt bolag och som gemensamt deltagit i ett avtal,
in dubio skola njuta lika rätt efter huvudtalet.7 Huruvida gälde
nären, i de fall då ett aktivt andelsförhållande föreligger, kan
åberopa detta såsom en regel om passivlegitimation är väl dock
ovisst.8
»
Tysk rätt använder för delfordringarna i ett aktivt andelsförhål
lande termen Teilforderung. Se BGB § 420, jfr också §§ 320 och 356.
5 Så SjöL 105 § 2 st. beträffande lossningsplats. Jfr U s s i n g, Alm.
Del3, § 22 III. Om det fall att borgenärerna icke kunna enas jfr H 1916
s. 556.
8 Jfr H 1876 s„ 582, 1906 s. 269. Till stöd för denna sats kan möjligen
åberopas HBL 49 § 2 st. Detta lagrum kan emellertid också läsas såsom
åsyftande ett samfordringsförhållande och måste läsas så när det gäller
en odelbar prestation.
7 Detta betecknas i motiven som »den svenska lagstiftningens allmänna
princip», se bet. 1890 om bolag s. 82. Jfr H 1876 s. 582, 1906 s. 269, 1912
s. 521.
8 Jfr R o d h e, Fastighetsindelningen, s. 35 f.
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Ännu ett alternativ är att borgenärerna samfällt äro rätt mot
tagare.
Detta alternativ kommer ifråga vid två olika typer av gemen
skap mellan borgenärerna. En sådan typ kallas »samfor dringsrätt» eller »samäganderätt», en annan »gemenskap under samnad hand» eller »egendomsgemenskap».9
Samäganderätt brukar karakteriseras så, att flera personer
samfällt äga ett objekt, var och en med viss lott i detta. Om
objektet är fastighet, tomträtt eller lös sak eller också aktie,
obligation eller (annat) skuldebrev, blir lagen om samäganderätt tillämplig på gemenskapen, såvida icke delägarna slutit
bolagsavtal med varandra eller fråga är om ett partrederi. Ob
jektet kan också vara en fordran som icke representeras av ett
skuldebrev; i så fall använder man hellre termen samfordringsrätt. På en dylik rätt är lagen om samäganderätt icke tillämp
lig-10
Tysk rätt använder här beteckningen Gemeinschaft nach Bruch
teilen eller, när det speciellt gäller äganderätt, Miteigentum (nach
Bruchteilen). Se BGB §§ 741-—758.

Egendomsgemenskap kan i jämförelse med samäganderätt
schematiskt karakteriseras så, att flera personer samfällt äga
ett objekt, utan att vara ägare till vissa lotter i detta. Reali
teten i denna distinktion är bl.a. att samägaren kan överlåta
sin rätt i objektet, medan delägaren i en egendomsgemenskap
icke kan göra detta så länge gemenskapen består.
Mot egendomsgemenskap svarar i tysk rätt Gemeinschaft zur ge
samten Hand.

Egendomsgemenskap förekommer i vissa sinsemellan ganska
olikartade former.11 Två viktiga sådana ha relativt nyligen av
förts ur lagstiftningen: egendomsgemenskap mellan dödsbo
9 Jfr U n d é n, Sakrätt, I2 s. 225 ff. och II: l3 s. 161 ff., Malm
ström, Successionsrättsliga studier, s. 37 och 40 ff., och H e i k o n e n
i FJFT 1943 s. 251 ff.
10 Om rätt till skogsavverkning se H 1909 s. 449. Om andel i ekonomisk
förening jfr I. Blanck i SvJT 1953 s. 178 f.
11 Jfr Karlgren, Juridiska personer, s. 174 ff.
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delägare enligt ÄB 1734 och egendomsgemenskap mellan äkta
makar enligt GB 1734; dock spelar den senare formen alltjämt
övergångsvis en stor roll. Andra former av egendomsgemen
skap utgöra bysamfällighet12 och gemensamhetsfiske.13 14
I tysk rätt äro, förutom gemenskap mellan äkta makar enligt B GB
§§ 1437—1557 och mellan arvingar enligt BGB §§ 2032—2041, jäm
väl enkelt bolag (Gesellschaft enligt BGB §§ 705—740), handelsbolag
(offene Handelsgesellschaft) och kommanditbolag (Kommanditge
sellschaft) av typen Gemeinschaft zur gesamten Hand.
I schweizisk rätt gäller detta blott enkelt bolag (einfache Gesell
schaft), däremot icke handelsbolag (Kollektivgesellschaft) och kom
manditbolag (Kommanditgesellschaft), vilka i allmänhet anses vara
juridiska personer.

Fallen av egendomsgemenskap äro alltså särskilt reglerade,
medan samäganderätten (samfordringsrätten) framstår såsom
ett institut i reserv, dit man hänför övriga fall av gemensam
äganderätt. Detta gäller bl.a. en flera borgenärer tillkommande
fordran på en odelbar prestation. Gäller det åter en fordran på
delbar prestation finnes ännu ett alternativ, nämligen aktivt
andelsförhållande, och man skall enligt det nyss sagda in dubio
antaga att ett sådant föreligger när flera borgenärer hava rätt
till en delbar prestation. I sistnämnda fall är alltså icke sam
äganderätten (samfordringsrätten) det institut som står i reserv.
Ett särskilt problem blir emellertid då i vilka fall en samfordringsrätt till delbar prestation skall antagas föreligga. Att
en penningfordran som representeras av ett presentationspapper
är en samfordringsrält är väl tämligen säkert; däremot kan det
vara tveksamt om en fordran som representeras av ett enkelt
skuldebrev som icke är presentationspapper skall anses såsom
12 Lag 13/6 1921.
13 Lag 30/6 1913.
14 Samfälligheter enligt vattenlagen, lagen om enskilda vägar och lagen
om ägofred torde däremot vara att betrakta såsom juridiska personer, jfr
Karlgren, Juridiska personer, s. 200 ff. Så också häradsallmänningar,
se lag 18/4 1952 och KProp 1932 nr 10 s. 54, samt allmänningsskogar i
Norrland och Dalarna, se lag 18/4 1952 samt SOU 1937:29 s. 134.
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en samfordringsrätt.15 Den omständigheten att en penning
fordran uppkommit vid förvaltning eller avyttring av samegendom anses icke behöva medföra att fordran får karaktären
av samfordringsrätt.16
Vare sig det föreligger samfordringsrätt eller egendomsgemenskap skall prestation ske till borgenärerna samfällt. Att
prestera till flera personer samfällt kan emellertid vara kom
plicerat, och prestation sker därför ofta till en gemensam repre
sentant för borgenärerna. En sådan representation kan anord
nas frivilligt genom att borgenärerna utfärda fullmakter. I vissa
hithörande fall kan emellertid en särskild förvaltare utses (god
man enligt samäganderättslagen, god man eller syssloman en
ligt bysamfällighetslagen, syssloman för gemensamhetsfiske
med högst tre delägare) och i andra fall är det obligatoriskt att
förvaltare utses (syssloman för gemensamhetsfiske med mer
än tre delägare, huvudredare) .17 Om förvaltare finnes, kan det
t.o.m. tänkas vara så att han har exklusiv befogenhet att mot
taga prestation; det är dock ovisst om detta inträffar i något av
de nämnda fallen.
Slutligen ifrågakommer det alternativet, att borgenärerna
konstituera en enhet, vilken betecknas såsom juridisk person.
Här flyttar man över problemet till ett annat plan genom att
beteckna den juridiska personen såsom borgenär — därmed har
man eliminerat frågan om borgenärsflerhet. Problemet kommer
igen i frågan vem som är legal representant för den juridiska
personen, en fråga som icke behandlas här utan i personrätten.
Det bör emellertid framhållas att steget från samäganderätt
och egendomsgemenskap till juridisk person kan förefalla stort
om man ser på reglernas konstruktion men i verkligheten är
ganska litet om man ser på reglernas reella innehåll.
15 Se Karlgren, Juridiska personer, s. 86. Se vidare SvJT 1939 rf.
s. 78, som väl närmast talar för ett jakande svar på denna fråga.
16 Se Karlgren, a.a. s. 78 f. Jfr Lassen, Alm. Del3, § 47 vid
not 23. Annorlunda måhända H 1894 s. 394.
17 När det gäller egendomsgemenskap enligt GB 1734 har mannen för
valtningsrätt.
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8. Rätt mottagare och legitimerad mottagare
då en borgenär har begränsad rätt till ford
ringen.
Om rätten till prestation är uppdelad mellan en ägare och
en innehavare av begränsad rätt till fordringen — panträtt, nytt
janderätt eller retentionsrätt — uppstår fråga vem som är rätt
mottagare.
Beträffande testamentarisk nyttjanderätt är i testamentslagen
4: 4 stadgat, att nyttjanderättshavaren äger förvalta egendomen
och därvid bl.a. uppbära betalning för penningfordran, vare
sig det gäller avkastning eller kapitalbelopp. För panträtt anses
en motsvarande regel gälla, och panthavaren är sålunda rätt
mottagare av den prestation, varå en pantsatt fordran lyder,
vare sig det gäller betalning av ett penningbelopp 18 eller ut
givande av egendom.19 Annorlunda förhåller det sig dock be
träffande gods varå utfärdats både upplagsbevis och upplagspantbevis. Av lagen om upplagshus 38 § följer nämligen att
varan skall utlämnas blott emot de båda nämnda bevisen, var
för panthavaren icke ensam kan uttaga den.
Tysk rätt skiljer på fordringar som representeras av värdepapper
och andra fordringar. Då ett värdepapper pantsatts, är panthavaren
ensam rätt mottagare av den prestation varå papperet lyder (BGB
§ 1294). Då en vanlig fordran pantsatts gäller däremot att gäldenären
får prestera endast till pantsättare och panthavare gemensamt; dock
18 Se H 1925 s. 114 samt Hasselrot, HB, VIII s. 1732 f., U n d é n,
Panträtt i rättigheter2, s. 165 ff., densamme, Sakrätt, I2 s. 309. Jfr
Tax ell, Panträtt i skuldebrev, s. 121 f., och U s s in g, Alm. Del3, § 34
II B 1. Något avvikande A r n h o 1 m, Panteretten2, s. 331. Se också VxL
19 § angående verkan av pantindossament. En särskild fråga är emellertid
huruvida panträtten omfattar jämväl pantens avkastning — är detta icke
fallet är panthavaren tydligen icke rätt mottagare av denna. Se U n d é n s
nämnda arbeten s. 168 resp. s. 283 f. Om pant för villkorlig fordran se
H 1931 s. 525.
19 Se om anspråk på utfående av lös egendom, som innehaves av tredje
man, KProp 1936 nr 2 s. 52 och 66. Frågan är däremot icke berörd i lag
stiftningen såvitt angår upplagsbevis (utan upplagspantbevis) och konossement.
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skall deposition ske om endera av dessa påfordrar det (BGB § 1281).
Sedan den fordran, för vilken dylik pant häftar, förfallit till betal
ning, får panthavaren indriva pantfordringen; dock får han indriva
penningfordran endast intill det belopp som erfordras för täckning av
hans fordran mot pantsättaren (§ 1282). Regeln i § 1281 har i
schweizisk rätt en motsvarighet i ZGB Art. 906, som gäller alla
fordringar.

Om i en viss typ av situationer innehavaren av begränsad rätt
till en fordran är rätt mottagare av den prestation fordringen
avser, uppstå vissa legitimationsproblem.
En fråga gäller vad som erfordras för att den som med orätt
påstår sig ha begränsad rätt till fordringen skall vara legiti
merad mottagare. Denna fråga besvaras i viss utsträckning av
skuldebrevslagen, vars 10 § gör lagens regler om överlåtelse
tillämpliga även på pantsättning. Därmed bli de förut behand
lade reglerna om legitimation för den som påstår sig genom
överlåtelse ha blivit rätt mottagare också tillämpliga på den
som påstår sig genom pantsättning ha blivit rätt mottagare.20
En annan fråga gäller vad som erfordras för att den som
med orätt påstår sig ha full rätt till fordringen skall vara legi
timerad mottagare. Även denna fråga besvaras i viss utsträck
ning av skuldebrevslagen, i det att reglerna om skydd för gäldenär som i god tro betalar till den som på grund av överlåtelse
upphört att vara borgenär också äro tillämpliga vid betalning
till den som på grund av pantsättning ej längre har full rätt
till fordringen.21 Reglerna om försäkring av tredje mans in
tresse ge också ett skydd för den försäkringsgivare som betalar
ut försäkringssumman till försäkringstagaren i tro att denne har
full rätt därtill; i vissa fall dock endast under förutsättning att
försäkringstagaren legitimerat sig med försäkringsbrevet.22
20 Se ovan § 13 vid not 16 ff. och 25 ff.
21 Se ovan § 13 vid not 50 ff. och 62 ff.
22 Se FAL 57 § 2 st. Jfr H 1941 s. 711 (II),därbesittaren av en på av
betalning köpt bil ansågs legitimerad att mottagaett i anledning av bilens
rekvisition utfallande ersättningsbelopp, även till den del detta rätteligen
tillkom avbetalningssäljaren (se R o d h e i SvJT 1946 s. 32). Om dessa
fall jfr ovan § 5 vid not 13—14 och § 13 vid not 57.
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I. Vem skall prestera?
§ 15.
Då man vid behandlingen av riktig uppfyllelse ställer frågan
vem som skall prestera, innebär detta närmare bestämt att
man frågar vem som kan prestera med verkan att riktig upp
fyllelse skett eller m.a.o. vem som kan prestera med befriande
verkan.
Frågan vem som skall prestera kan emellertid också ha en
annan innebörd, nämligen mot vem påföljder av underlåten
uppfyllelse kunna riktas. Denna fråga lämnas här åsido, för att
upptagas senare vid behandlingen av påföljderna.1
Det kunde vid första påseendet tyckas, som om riktig uppfyl
lelse borde kunna presteras av vem som helst, med andra ord
att det borde vara likgiltigt för borgenären av vem han får
prestationen, blott den är sådan den i övrigt skall vara. Det
finns emellertid flera skäl som leda till att icke vem som helst
kan fullgöra en prestation med befriande verkan.
Om en förpliktelse går ut på vård eller arbete är det ofta av
väsentlig betydelse för borgenären vem som utför prestationen.
Anledningen härtill är att ett oriktigt fullgörande av förpliktel
sen kan utsätta borgenären för olägenheter, som icke alls eller
endast delvis kunna repareras och som icke helt kunna kom
penseras av ett skadestånd. Så är t.ex. fallet om en kirurgisk
operation eller en reparation av ett ömtåligt föremål utföres
oskickligt. Borgenären har i dylika fall ett intresse av att risken
för oriktig prestation icke ökas därigenom att gäldenären an
förtror fullgörelsen åt en mindre kvalificerad medhjälpare eller
åt en medhjälpare som icke står under hans kontroll. Hur stora
krav man kan ställa på medverkan av gäldenären personligen
beror emellertid på avtalstypen och på förhållandena in casu;
ibland måste gäldenären fullgöra förpliktelsen personligen, i
andra fall får han anlita osjälvständiga medhjälpare men ej
självständiga sådana, medan han i åter andra fall även får anlita
självständiga medhjälpare.2 Ibland får han t.o.m. överlämna
1 Se nedan § 55.
2 Se om deposition Hasselrot, HB, IV2 s. 68 ffom lån a.a. V
s. 860 f., om lega av lös egendom a.a. VI s. 1251 ff., om arrende NyttjL
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fullgörelsen till en person som inträtt såsom gäldenär vid hans
sida.3
När det är fråga om en plikt för gäldenären att vårda egen
dom som han har i sin besittning, innebär regeln bl.a. att gälde
nären icke får överlämna besittningen till någon annan. Vid
tolkningen av förbuden mot substitution och sublokation vid
arrende och hyra har det emellertid ifrågasatts, om icke över
trädelse föreligger redan i och med att arrendator eller hyresgäst
avtalat med tredje man om substitution eller sublokation. Ett
avgörande från HD kan tolkas i denna riktning; det kan också
tänkas innebära allenast att den frist inom vilken jordägaren
eller hyresvärden måste reagera med en hävningsförklaring lö
per från den tid då han fick vetskap om avtalet, medan hävningsförklaringen får verkan endast om kontraktsbrottet full
bordas genom tillträde.4 I varje fall är det icke gärna tänkbart
att ett avtal, som slutits under uttryckligt förbehåll om hyres
värdens godkännande, skulle innefatta överträdelse; om man
därtill lägger att ett dylikt förbehåll för att bli gällande mellan
parterna enligt vanliga tolkningsregler icke behöver vara ut
tryckligt och kanske t.o.m. kan tänkas vara ett naturale negotii,
blir det måhända svårt att alls driva ståndpunkten att redan
avtalets ingående skulle vara ett kontraktsbrott.
Nu angivna synpunkter göra sig icke gällande vid prestatio
ner av mera standardiserad karaktär, framför allt icke vid pen
ningprestationer. Här behöver man alltså icke ställa upp ett mer
eller mindre strängt krav på medverkan av gäldenären person
ligen. Detta betyder emellertid icke att borgenären ens i dessa
fall är skyldig att taga emot prestation av en ovidkommande
tredje man. Det anses nämligen att det bör ankomma på borge
2: 7 och 8, om hyra NyttjL 3: 7 och 23, om sysslomansavtal Hasselrot,
HB, VII s. 1337 ff., om tillverkningsavtal a.a. IX s. 1826 ff., om tjänste
avtal a.a. X s. 2062 f.
3 Detta är fallet ifråga om förpliktelse att vårda pant vid överlåtelse av
panträtten tillsammans med huvudfordringen, se U n d é n, Sakrätt, I2
s. 313; jfr också T a x e 11, Panträtt i skuldebrev, s. 98.
4 H 1948 s. 614 (en stark minoritet ville räkna hävningsfristen från
vetskap om tillträde). Jfr Walin, Hyreslagen3, s. 48, och L e j m a n,
Hyresvärd och hyresgäst, s. 80 not 5.
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nären och gäldenären att själva avgöra vilket mått av ömsesidig
hänsyn de vilja visa varandra inom ramen för de rättsliga för
pliktelserna.5 En intervention från tredje man skulle exempel
vis kunna beröva borgenären en förmånlig penningplacering
eller beröva gäldenären en förmånlig kredit; det senare alterna
tivet förutsätter dock att intervenienten har regressrätt mot
gäldenären.6 Borgenärens intresse tillgodoses här genom att
man ger honom rätt att avvisa prestation från en intervenient,
gäldenärens genom att man vägrar intervenienten regressrätt
om ej borgenären understöder honom genom en överlåtelse.
Frågans betydelse bör emellertid icke överdrivas. I de allra
flesta fall äro såväl borgenären som gäldenären intresserade av
att prestation sker i rätt tid. Frågan om borgenärens rätt att av
visa intervention kommer därför sällan på sin spets.
Om emellertid borgenären satt igång ett exekutivt förfarande
mot gäldenären, bortfalla de angivna skälen att förbjuda inter
vention — borgenären gör ej längre anspråk på hänsyn och
gäldenären kan ej längre påräkna hänsyn. Härtill kommer att
tredje man kan hava ett eget intresse av att avbryta exekutio
nen, i det att den länder honom själv till skada i hans egenskap
av exempelvis panthavare, nyttjanderättshavare eller secundosuccessor.
Detta tredje mans intresse beaktas emellertid endast i vissa
fall. Utsökningslagen 87 § ger vid utmätningsförfarande mot
fast egendom vissa rättsägare möjlighet att genom utlösning av
exekutionssökanden inhibera exekutionen. Men denna rätt till
kommer ej var och en som skulle kunna ha intresse därav, och
den finnes ej vid utmätning av lös egendom eller vid annan
exekution.7
En generell interventionsrätt är stadgad i växellagen 59—63
5 Se H e 11 n e r, Obehörig vinst, s. 384 ff. Jfr U s s i n g, Alm. Del3,
§ 19 II D 7 samt § 34 II D.
6 H e 11 n e r, a.a. s. 378 ff. Föreligger ingen regressrätt kommer inter
vention sällan att ske om icke intervenienten felaktigt tror att han är för
pliktad att betala eller att han har regressrätt. Om intervention vid tillskott
till aktiebolag se Danielsson, Aktiekapitalet, s. 65 ff.
7 Hellner, a.a. s. 384 f. med hänv. Se också SvJT 1922 rf. s. 9.
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§§. Denna rätt kan i anslutning till det sagda motiveras så, att
det typiskt sett ligger i båda parternas intresse att borgenären
får betalt på förfallodagen.
I de fall då huvudregeln tillämpas och interventionsrätt för
tredje man icke finnes, kan borgenären sålunda utan att göra
sig skyldig till dröjsmål avvisa tredje man som erbjuder sig att
prestera.8
Kontinental rätt synes draga upp mindre snäva gränser för tredje
mans intervention. Se för tysk rätt BGB §§ 267 och 268, för schwei
zisk rätt O s e r, Art. 68 not 2—3, för fransk rätt Cciv art. 1236.

Gäldenären kan emellertid alltid prestera genom en represen
tant, något som ju i största utsträckning förekommer i prak
tiken. Säkerligen får man tillämpa reglerna om representation
vid rättshandlingar även när det gäller representation vid full
görande av prestation.9
Det är också tänkbart att gäldenären anmodar tredje man att
prestera till borgenären. Detta fall föreligger t.ex. då någon ut
färdar en anvisning för att därmed fullgöra en förpliktelse mot
anvisningens mottagare. Att den person, varå anvisningen dra
gits, kan prestera med befriande verkan för anvisningens utfärdare är uppenbart. Denna fråga förbigås emellertid av lagstift
ningen om växlar och checkar.10
Slutligen kan det tänkas att någon gentemot gäldenären för
bundit sig att inträda såsom ny gäldenär. Om en sådan person
erbjuder sig att prestera eller att åtaga sig prestationsskyldighet, kan han säkerligen icke avvisas. Ej heller detta problem
har tilldragit sig någon uppmärksamhet.
Om flera gäldenärer finnas, kan riktig uppfyllelse säkerligen
presteras av var och en av dem i samma mån som han träffas
av påföljder av underlåten uppfyllelse.
8 Se, förutom Kellners arbete, Hasselrot, Juridiska skrifter,
VII s. 263 f. Jfr H 1901 s. 57.
9 Jfr ovan § 12 vid not 5—11 om representation vid mottagande av
prestation.
10 Märk emellertid NyttjL 3: 21, som föreskriver att betalning av hyra
alltid kan ske genom postanvisning eller postgiro. Jfr ovan § 12 vid not
17 ff. om prestation till en av borgenären anvisad mottagare.
11 — 557460
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Om interventionsrätt saknas måste borgenären ha rätt att
fordra legitimation av tredje man, som vill prestera och påstår
sig vara befogad därtill. Att legitimation fordras är emellertid
så ovanligt, att borgenären måhända icke kan åberopa dröjsmål
som föranledes av att tredje man på anmodan framskaffar
legitimation.

J. Gäldenären har flera förpliktelser gentemot
samme borgenär.
§ 16.
Om en gäldenär har flera förpliktelser gentemot samme bor
genär uppstår fråga vilken av dessa som uppfylles då gäldenä
ren fullgör en prestation som är duglig till uppfyllelse av dem
alla.1*
Ofta är det likgiltigt för parterna vilken av förpliktelserna
som uppfylles. I vissa fall kan emellertid borgenären ha intresse
av att prestationen avser en viss förpliktelse, medan gäldenären
har intresse av att den avser en annan. Borgenären har sålunda
generellt sett intresse av att prestationen i första hand avräknas
på den fordran som för honom framstår såsom mest osäker.
Han vill med andra ord hellre avräkna prestationen på en
oprioriterad fordran än på en prioriterad och hellre på en ford* ran som icke är säkerställd med borgen än på en fordran som
är säkerställd på detta sätt. Han vill vidare hellre avräkna
prestationen på en fordran som är sanktionerad med lindri
gare påföljder än på en som är sanktionerad med allvarligare
påföljder. I sistnämnda avseende har gäldenären ett rakt mot
satt intresse.
I de fall då en intressemotsättning föreligger blir det av bety
delse vem av parterna som har valrätt och vad som inträffar
om den valberättigade parten icke begagnar sig av sin rätt.
Huvudregeln är att gäldenären har valrätt, dock med den
begränsningen att han icke kan fullgöra en förpliktelse vars
förfallotid icke är inne framför en förpliktelse vars förfallotid
1 Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 34 IV, och A u g d a h 1, Obligasjonsrett,
s. 78 ff.
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är inne.2 Lagen om avbetalningsköp 8 § 3 st. stadgar till köpa
rens skydd att denna huvudregel skall vara tvingande.
Gäldenären måste träffa sitt val senast då han fullgör sin
prestation. Underlåter han att meddela borgenären detta val,
torde påföljden vara att valrätten övergår på borgenären.3
Tysk rätt ger också såsom, huvudregel gäldenären valrätt. Om denne
ej vid fullgörelsen träffat något val, skall ordningsföljden mellan
olika skulder bestämmas efter objektiva grunder (BGB § 366). Där
vid går i första hand förfallen skuld före en icke förfallen, i andra
hand en för borgenären osäkrare skuld framför en säkrare, i tredje
hand en för gäldenären mera tyngande skuld före en mindre tyng
ande, i fjärde hand en äldre (dvs. enligt härskande mening en tidi
gare uppkommen) skuld före en yngre.

Om emellertid borgenären söker utmätning eller införsel,
har han rätt att angiva vilken fordran han vill indriva.4
Frågan kommer i ett särskilt läge om fullgörelse sker genom
kvittning. Antag att A har dels en fordran mot B, dels två olika
skulder till B. Om kvittning sker på initiativ av endera parten,
uppstår fråga vilken av A:s båda skulder som därigenom beta
las. Vill man bygga en regel på den utgångspunkten att endera
parten skall ha valrätt, kan man ge denna antingen åt A eller åt
B eller också åt den av dem som kommer först med sin kvittningsförklaring. Det är en i nordisk doktrin spridd uppfattning
att sistnämnda alternativ är det riktiga.5 På senare tid har
2 Se HB 9: 5 samt H 1881 s. 314, 1895 s. 177, 1944 s. 536, SvJT 1946 rf.
s. 2. Jfr SOU 1950: 42 s. 47. Med förpliktelse vars förfallotid är inne lik
ställes säkerligen förpliktelse vars förfallotid inträder inom kort, jfr H 1881
s. 314. HB 9: 5 gör ytterligare den begränsningen att ränta måste betalas
före kapitalet; tydligen därför att gäldenären ej skall kunna utnyttja regeln
att dröjsmålsränta ej löper på ogulden ränta.
3 H 1882 s. 6, 1883 s. 186, 1923 s. 281, 1944 s. 536, jfr H 1931 s. 613.
Annorlunda i särskilt fall H 1910 s. 312. Jfr RRn i H 1949 s. 111 (fordran
delvis täckt av pant; att borgenären mot dellikvid överstigande pantens
värde återställde panten ansågs i återvinningsmål ej medföra att likviden
skulle i första hand avräknas på pantens värde).
4 Jfr Ljungman, Skattefordran, s. 38.
5 Se Kallenberg i SvJT 1916 s. 135, R a b e n i u s, Kvittnings
verkställande, s. 140, A r n h o 1 m, Streiftog, s. 115 ff.
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emellertid denna ståndpunkt kritiserats från ett par håll.6 Kri
tiken utgår från det faktum att B i vårt exempel kan ha ett
starkt intresse av att kunna genom kvittning indriva den ena
av sina båda fordringar hos A och framhåller att A icke bör
kunna beröva B den säkerhet denne en gång vunnit genom
denna kvittningsmöjlighet, som kanske fanns innan den andra
fordringen uppkom. Vill man respektera detta B:s intresse finge
man ställa upp den regeln, att den av parterna som har flera
fordringar hos den andre äger rätt att bestämma vilken av dessa
fordringar som skall fullgöras om han eller motparten påyrkar
kvittning.7 En sådan regel tillämpas i svensk rätt om kvittning
ifrågakommer först sedan den part som har flera skulder gått
i konkurs;8 däremot är det ovisst vad som gäller i andra kvittningssituationer.
Tysk rätt ger den kvittande valrätt, men ger samtidigt motparten
rätt att genom omedelbar protest bringa den nyss refererade objektivt
bestämda ordningsföljden i tillämpning. Se BGB § 396, som hänvisar
till § 366.

K. Neqatiua förpliktelser.
§ 17.
Vid sidan av de positiva förpliktelserna till uppfyllelse, som
innebära att gäldenären skall göra något, kan man ställa de
negativa, som innebära att gäldenären icke skall göra något.
Beträffande dessa senare förpliktelser är undersökningsmateria
let så begränsat att framställningen kan göras mycket kortfat
tad. Man kan naturligtvis icke bortse från möjligheten att ett
intensivare studium av de negativa förpliktelserna skulle kunna
ge upphov till åtskilliga generella iakttagelser av intresse, men
på vetenskapens nuvarande ståndpunkt nödgas förf, avstå från
att söka belysa de negativa förpliktelserna från alla de olika

G
Se Ilium, Modregning, s. 166 ff., och U s s i n g, Alm. Del3, § 36
7 U s s i n g vill dock ej ge säkerhetssynpunkten fullständig prioritet,
se a.st.
8 Se H 1902 s. 282 (II), SvJT 1921 rf. s. 20 och 1922 rf. s. 67. Jfr
Ekdahl, Fordran i konkurs, s. 161.
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synpunkter som i det föregående lagts på de positiva förplik
telserna.
Man brukar ofta formulera innebörden i de negativa förplik
telserna så att gäldenären skall tåla något eller underlåta något.
Att gäldenären är skyldig att tåla något innebär att han dels
icke får hindra vissa handlingar från borgenärens sida,1 dels
icke kan anlita eljest till buds stående rättsmedel mot sådana
handlingar. I andra fall är det icke fråga om några handlingar
från borgenärens sida, utan förpliktelsen tar direkt sikte på
vissa handlingar från gäldenärens sida.
Vissa negativa förpliktelser gå ut på att gäldenären skall tåla
att egendom befinner sig i annans besittning, nyttjas av denne
och kanske t.o.m. utbytes mot annan egendom. Mer eller mindre
långtgående förpliktelser av detta slag har en ägare gentemot
den som har egendom såsom lån eller med nyttjanderätt, pant
rätt eller annan retentionsrätt.2 Även försträckningsavtalet bör
nämnas i detta sammanhang: försträckningsgivarens förpliktelse
bör lämpligen karakteriseras så att han har en ytterligt långt
gående förpliktelse att tåla att försträckningstagaren under av
talstiden fritt nyttjar försträckningsobjektet.3
Andra negativa förpliktelser gå ut på att gäldenären skall
tåla att borgenären utnyttjar en gäldenären tillhörig immaterialrätt. En sådan förpliktelse ådrager sig innehavaren av en
immaterialrätt genom en licensupplåtelse.4
1 Jfr H 1939 s. 213 (i skyldigheten att tåla ingick även skyldigheten att
uppträda hövligt då borgenären utövade sin rätt).
2 Se om lån Hasselrot, HB, V s. 860 f., om nyttjanderätt NyttjL
2: 19—21 och 3: 23, jaktlagen 7 § och fiskerättslagen 25 §, om panträtt HB
10:3 samt U n d é n, Sakrätt, I2 s. 311 och 316 ff., om retentionsrätt
nedan § 35.
3 Endast om man ser försträckningsavtalet ur denna synpunkt kan man
på denna avtalstyp tillämpa reglerna om hävning på grund av underlåten
uppfyllelse, jfr nedan § 41 vid not 3. Märk f.ö. den mellanform mellan upp
låtelse till nyttjande och försträckning, som omtalas i NyttjL 2: 24, jfr FJB I
1905 s. 137 ff. Märk också det allmänna språkbruk som icke skiljer mellan
lån av egendom och »lån» av penningar.
4 Se A 1 m é n Rubriken not 25 a, K n o p h, Åndsretten, s. 138, J ac o b s e n, Forlagsretten, s. 49 f., samt Bryn, Patenloven, s. 326 ff. Jfr
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Det finns vidare negativa förpliktelser som gå ut på att gäldenären skall tåla att borgenären inkräktar på hans besittning till
egendom. Av denna typ äro de s.k. positiva servituten, och de
s.k. partiella nyttjanderätterna, vilka stå servituten nära men
skilja sig från dem genom att ett eller annat för servituten er
forderligt rekvisit saknas, t.ex. utilitas fundo.5 Även skyldighet
att medgiva insyn i bokföring bör nämnas.6
Slutligen höra hit vissa en gäldenär åvilande inskränkningar
i den rörelsefrihet som eljest skulle tillkomma honom, såsom
negativa servitut och negativa nyttjanderätter,7 förpliktelser att
ej konkurrera,8 förpliktelser att ej använda eller yppa yrkes
hemlighet,9 förpliktelser att ej taga mutor10 och förpliktelser att
ej vidtaga stridsåtgärder.11
II KAP. UPPFYLLELSEBORGENÄRENS FÖRPLIKTELSER.

A. Inledninq.
§ 18.
En förpliktelse till uppfyllelse kan ofta icke fullgöras utan
att borgenären lämnar en viss medverkan. Om denna medver
kan uteblir, träffas borgenären av den påföljden att gäldenären
har rätt att hålla inne sin prestation, ibland också av andra påregler om tvångslicens i patentförordningen 15 och 17 §§ samt lagen om
rätten till arbetstagares uppfinningar 3 §. Man arbetar emellertid icke blott
med begreppet upplåtelse av begränsad rätt till immaterialrätt utan även
med begreppet överlåtelse av del av immaterialrätt, medan ifråga om
äganderätt blott det förra alternativet är aktuellt. Se K n o p h, a.a. s. 135 ff.,
Jacobsen, a.a. s. 43 ff., och Bryn, a.a. s. 325 f., ävensom N y b e r g h
i FJFT 1939 s. 89 ff.
5 Om servitut se U n d é n, Sakrätt, II: 22 s. 329 ff., om nyttjanderätt
a.a. s. 259 ff.
« Jfr H 1902 s. 190, 1918 s. 548.
7 Om negativa servitut se U n d é n, Sakrätt, II: 22 s. 342, om negativa
nyttjanderätter L e j m a n, Begreppet nyttjanderätt, s. 17 ff.
8 Jfr A 1 m é n Tillägg till §§ 21—27 vid not 79 b ff., samt G. Palm
gren, Konkurrensklausuler vid tjänsteavtal (1939).
8 Lagen mot illojal konkurrens 3 §, lagen om rätten till arbetstagares
uppfinningar 8 §.
10
Lagen mot illojal konkurrens 7 §.
11
Jfr Schmidt, Kollektiv arbetsrätt, s. 154 ff.

166

INLEDNING

§ 18

följder. De handlingsregler för borgenären, som här åsyftas, vill
förf, benämna borgenärsförpliktelser. 1
Hur gränsen skall dragas mellan gäldenärsförpliktelser och
borgenärsförpliktelser kan — när det är fråga om förpliktelser
till uppfyllelse — vara föremål för en viss tvekan. Grundtanken
bakom begreppet borgenärsförpliktelse är att det skall vara
fråga om en förpliktelse som icke har något självständigt ända
mål utan blott är en osjälvständig pendang till motpartens för
pliktelse. Från denna utgångspunkt synes det naturligt att ute
sluta sådana förpliktelser, vid vilka tvång till fullgörelse kom
mer ifråga. Det vore tänkbart att fullfölja denna tanke så långt,
att man överhuvud taget uteslöte alla förpliktelser, vid vilka
någon annan påföljd än rätt att hålla inne komme ifråga. Häri
genom skulle man emellertid utesluta många förpliktelser som
med skäl kunna karakteriseras såsom osjälvständiga. Förf, vill
därför bygga framställningen på sistnämnda kriterium, med
risk att gränsdragningen någon gång kan bli godtycklig.
I ett visst samband med det nu sagda står frågan om man
överhuvud taget bör använda termen »förpliktelse» om de hand
lingsregler, som sålunda uppställas för borgenären. I flertalet
fall är motpartens rätt att hålla inne den enda påföljd som
kommer ifråga, och det kan med ett visst fog sägas att den
psykologiska realitet som ligger bakom begreppet förpliktelse
icke träder i funktion i dylika fall; påföljden ifråga föranleder
kanske i första hand blott den reflexionen att borgenären får
»skylla sig själv» om han icke gör vad på honom ankommer.
Någon klar psykologisk gräns kan dock näppeligen dragas, och
det synes därför rimligt att taga fasta på de likheter som obe
stridligen finnas; i båda fallen rör det sig om handlingsregler,
och påföljderna av underlåten uppfyllelse äro i stor utsträck
ning gemensamma. Förf, anser det därför lämpligt att använda
termen förpliktelse även på detta område.2*
1 Se ovan § 2 vid not 32. Om garantiborgenärens förpliktelser se nedan
§ 24.
2 Jfr A 1 m é n § 33 vid not 1 ff. och 19 ff. samt U s s i n g, Alm. Del3,
§ 19 V. Om motsvarande problem ifråga om garantiförpliktelser se nedan
§ 24 vid not 2.
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Tysk rätt använder icke beteckningen förpliktelse om handlings
regler för borgenären, se Enneccerus & Lehmann §57 III.
U s s i n g reserverar begreppet plikt för sådana fall då antingen tvång
till uppfyllelse eller skadeståndsskyldighet kommer ifråga såsom på
följd; härigenom komma endast vissa handlingsregler för borgenären
att betecknas såsom plikter, se Alm. Del3, § 19 I B.
De krav som ställas på borgenären kunna vara av olika slag.
Han måste till en början i åtskilliga situationer anmäla sig och
legitimera sig såsom rätt borgenär. Kräver han prestation genom
representant eller anvisad tredje man, måste representanten
eller tredje mannen legitimera sig såsom rätt mottagare. Om
borgenären har valrätt måste han i tid utöva denna. Även om
han icke har valrätt kan det vara erforderligt att han preciserar
vad han anser sig hava att fordra. Själva fullgörandet kan kräva
hans medverkan därigenom att han skall avhämta eller taga
emot penningar eller egendom eller också därigenom att han
skall tillhandahålla arbetsobjekt och ev. arbetsplats. Slutligen
skall han i regel lämna kvitto och eventuellt utgiva skuldebrev
eller annan handling som representerat fordringsrätten. Ytterli
gare tillkommer att borgenären kan ha en skyldighet att söka
förhindra eller begränsa den skada som kan uppkomma genom
underlåten uppfyllelse å gäldenärens sida.
I allmänhet skall borgenären fullgöra sina förpliktelser vid
samma tidpunkt som den då gäldenären skall fullgöra sina.3
Ibland har emellertid gäldenären rätt att prestera redan innan
han blivit skyldig att göra det. Detta betyder med andra ord att
borgenärens förpliktelser, om gäldenären så påfordrar, kunna
inträda tidigare än gäldenärens.
Den tid då gäldenärens förpliktelser inträda kallas, såsom
ovan4 angivits, förfallotiden. Den tid åter, då borgenärens för
pliktelser tidigast kunna inträda, kallas frigörelsetiden.5
Vid behandlingen av reglerna om förfallotid ha nämnts vissa
fall då en gäldenär har rätt att prestera när han vill.6 Dessa
3
4
5
6

Se härom ovan § 11.
§ 11 vid not 1.
Jfr ovan § 11 vid not 20. Jfr också U s s i n g, Alm. Del3, § 19 II C.
Se ovan § 11 not 12.
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fall karakteriseras därav att valrätten är ömsesidig; gäldenärens rätt att prestera när han vill motsvaras alltså av en rätt för
borgenären att kräva prestation när han vill.
I exempelvis tysk rätt är det en huvudregel att gäldenären har
rätt att prestera när han vill även i sådana fall då borgenären
är bunden längre fram i tiden.7 Någon sådan regel anses icke
gälla i svensk rätt.8 Ett undantag finnes emellertid numera i
lagen om avbetalningsköp 6 §, som ger köparen rätt att betala
hela återstoden av köpeskillingen när han vill.9
En annan sak är att borgenären inom vissa gränser kan vara
förhindrad att avvisa en för tidig prestation.10
Borgenärens förpliktelser äro subsidiära till gäldenärens så
lunda, att de inträda först om gäldenären kan och vill fullgöra
en prestation som borgenären icke får avvisa.11
När det gäller att avgöra om gäldenären kan prestera måste
man göra en viss abstraktion och bortse från det hinder som
ligger däri att borgenären icke fullgör sina förpliktelser. Man
måste sålunda fråga om gäldenären skulle kunna prestera under
förutsättning att borgenären lämnade sin medverkan. Besvaras
frågan jakande, ligger dröjsmålet på borgenärens sida. Detta
gäller även om borgenären å sin sida icke kan fullgöra sin för
pliktelse.12
Ibland inträffar det dock att ett hinder på borgenärens sida är av
sådan karaktär, att det anses böra befria honom från att utgiva mot
prestation till gäldenären. Detta förhållande kan då uttryckas så, att
hindret i själva verket tillräknas gäldenären, med påföljd att ett
dröjsmål å dennes sida föreligger, som i sin tur ger borgenären rätt
att hålla inne motprestationen. Se t.ex. om tysk rätt Enneccerus
& Lehmann §57 II Ib och § 147 III. Denna konstruktion före
faller emellertid onödigt konstlad; enklare är att säga att det före
ligger en minskad fördel för borgenären av sådan beskaffenhet att
den berättigar honom att frånträda sin förpliktelse eller påkalla
jämkning av denna. Se härom nedan § 59 vid not 45 ff.
7
8
9
10
11
12

BGB § 271.
Se A 1m é n §12 vid not 49—57 med hänv.
Se SOU 1950: 42 s. 41 ff.
Se härom nedan § 40 efter not 8.
Jfr H 1950 s. 198.
Se H 1954 s. 573 (HovRn).
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Att gäldenären vill prestera måste ibland konstateras på så
sätt att gäldenären gör ett försök till uppfyllelse eller åtmins
tone ett erbjudande om uppfyllelse.13 Först om ett dylikt för
sök eller erbjudande gjorts kan dröjsmål å borgenärens sida in
träda. I andra fall har gäldenärens vilja åtminstone den bety
delsen att en förklaring från honom att han icke kommer att
prestera utesluter dröjsmål hos borgenären.

B. Skyldighet att anmäla sig såsom borgenär och att
förete legitimation.
Om en fordran som skall fullgöras hos borgenären har över
gått till ny borgenär, är denne skyldig att giva sig tillkänna för
gäldenären. Dessutom är borgenären skyldig att hålla gäldenä
ren underrättad om den adress, under vilken han önskar att
prestation skall ske.14
I många fall är borgenären eller den som å hans vägnar krä
ver prestation skyldig att förete legitimation.
Problemet om legitimation i skuldförhållanden har, såsom
redan i annat sammanhang utvecklats,15 två sidor, som bruka
betecknas med termerna aktivlegitimation och passivlegitima
tion. Frågan gäller dels vilka bevis om sin egenskap av rätt
mottagare den som kräver prestation är skyldig att förete —
aktivlegitimationen — dels vilka sådana bevis godtroende gäldenär utan risk för efterräkningar kan godtaga — passivlegi
timationen. Här är det fråga om aktivlegitimationen, medan
passivlegitimationen har behandlats i det föregående.
Att den som kräver prestation har en viss skyldighet att legi
timera sig innebär dels att gäldenären icke är skyldig att pres
tera till den som icke legitimerar sig, dels att gäldenären är
skyldig att prestera till den som legitimerar sig. Det förutsättes
dock att den som kräver prestation verkligen är rätt mottagare;
13 Se ovan § 11 vid not 21.
14 Se SkbrL 3 § 3 st. samt depositionslagen 1 § och SjöL 114 §. Jfr
H 1876 s. 140. Jfr också Sterzel i SvJT 1936 s. 374 f. om skyldigheten
att uppvisa en växel som ej protesteras.
15 Ovan § 12 vid not 1—3.
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till den som icke är rätt mottagare är gäldenären aldrig skyldig
att prestera, även om tillräcklig legitimation företes. Gäldenären
är dock bevisskyldig för ett påstående att den som är legitime
rad i verkligheten icke är rätt mottagare.16 Han kommer med
andra ord i brist på dylik bevisning att bliva dömd att betala
till den som är aktivlegitimerad, även om denne ej är rätt mot
tagare.
Legitimationsproblem uppkomma om prestation kräves av en
representant för borgenären eller av en av borgenären anvisad
tredje man. Vidare ger möjligheten till cession av fordran upp
hov till dylika problem — ny borgenär är skyldig att legitimera
sig såsom sådan, och i viss utsträckning är varje borgenär skyl
dig att förete bevis att han alltjämt är borgenär.
Lagstiftaren ger i många fall bristfällig ledning ifråga om
kraven på aktivlegitimation. Bestämmelser som direkt taga sikte
endast på aktivlegitimationen saknas nästan helt på det nu be
handlade området.17 Däremot finnas vissa lagrum — avseende
upplagsbevis och konossement — som medvetet formulerats så,
att de täcka både aktivlegitimation och passivlegitimation (en
person säges under vissa omständigheter vara »behörig att
fordra»); samma legitimationskrav gälla alltså här i båda dessa
avseenden.18 När det gäller överlåtelse av skuldebrev åter har
lagstiftaren mycket ingående reglerat passivlegitimationen men
varit ointresserad av aktivlegitimationen; det förefaller dock
som om hans mening varit att samma regler skulle gälla i båda
fallen.19
16 Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 28 III.
17 Ett exempel från ett annat område ger ABL 39 § 2 mom.
18 Se UpplL 23 § och SjöL 156 § samt motiven till förstnämnda lagrum,
SOU 1939:25 s. 114. Jantzen, Godsbefordring2, s. 443 ff., utgår från
samma uppfattning.
19 Se SOU 1935: 14 s. 75. Den allmänna bestämmelsen i SkbrL 13 §
täcker efter ordalagen båda fallen, och till denna framstår 19 § såsom en
närmare specifikation beträffande passivlegitimationen. Däremot ha be
stämmelserna om passivlegitimation i 20, 29 och 30 §§ icke någon mot
svarande allmän överbyggnad. Jfr VxL 40 § 3 st., som ger en regel om
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Det synes med hänsyn till det sagda försvarligt att utgå från
den arbetshypotesen att det är en generell företeelse att samma
krav ställas för aktivlegitimation som för passivlegitimation.
Dock synes man icke utan vidare kunna utgå från att en avtals
bestämmelse om passivlegitimation skall tolkas såsom även av
seende aktivlegitimation, även om det måhända ofta finnes an
ledning att stanna för en dylik extensiv tolkning.20
Det är alltså icke nödvändigt att här gå igenom vad som
kräves för att en person skall vara aktivlegitimerad, utan det
räcker med en hänvisning till principerna för passivlegitima
tion.21
Att aktivlegitimationen och passivlegitimationen normalt lik
ställas, beror på att anledning saknas att låta gäldenären undan
draga sig att prestera om prestationen kan ske med befriande
verkan. En svårighet är emellertid att det skydd gäldenären får
enligt reglerna om passivlegitimation icke alltid är fullständigt.
En gäldenär som presterar till en mottagare legitimerad genom
en fullmakt eller en anvisning, löper risken att fullmakten eller
anvisningen är ogiltig på grund av förfalskning, råntvång,
omyndighet eller rubbad själsverksamhet eller därför att den
ej utgivits.22 Och en gäldenär som presterar till ny borgenär är,
i det fall som avses i skuldebrevslagen 30 §, skyddad mot vissa
risker men ej mot andra.23 Säkerligen har man dock intet annat
val än att i dessa fall ålägga gäldenären att prestera till en
passivlegitimerad mottagare, så länge han ej kan förete skäl
mot att legitimationen skall godtagas.
Gäldenären kan alltså icke skydda sig mot de nu nämnda
riskerna genom att ställa sig på den ståndpunkten att han
endast vill prestera till borgenären personligen, resp, till den
passivlegitimation motiverad av behovet av samma regel rörande aktiv
legitimation, se Eberstein, Växelrätten, s. 132.
20
Jfr N i a 1, Aktiebrev, s. 137 vid not 495.
21
Se ovan § 12 vid not 12 ff. och 28 samt § 13 vid not 15 ff.
22 Vissa av dessa risker bortfalla dock om mottagaren därjämte är legi
timerad genom innehav av ett orderpapper, se ovan § 13 vid not 46.
23
Jfr ovan § 13 vid not 20.
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ursprunglige borgenären.24 Han kan icke heller skydda sig ge
nom att på egen hand ställa upp strängare legitimationskrav.25
För att gäldenären skall kunna med befriande verkan pres
tera till den som är passivlegitimerad, måste han vara i god tro.
Om nu gäldenären har skäl att betvivla att den legitimerade
är rätt mottagare, kan han ej utan risk prestera till denne. Å
andra sidan kan han ej utan risk underlåta att prestera, efter
som aktivlegitimation föreligger. Den diskrepans, som sålunda
i ett konkret fall kan uppstå mellan aktivlegitimation och pas
sivlegitimation, kan ibland övervinnas därigenom att gäldenä
ren presterar genom deposition.26 Denna möjlighet står dock
endast till buds om prestationen går ut på betalning av pen
ningar,27 måhända också om den går ut på utlämning av gods
varå konossement utfärdats.28 I övriga fall torde gäldenären
icke kunna undgå att på egen risk avgöra vem som är rätt
mottagare.
Om sålunda den som är aktivlegitimerad normalt också är
passivlegitimerad, så finnas dock vissa situationer där aktiv
legitimation föreligger utan passivlegitimation. En dylik anord
ning kan genomföras därför att man här skyddar gäldenären
med andra medel än regler om passivlegitimation.
Gäldenärens skydd kan bestå däri att man ålägger mottaga
ren att ställa säkerhet för den förlust gäldenären kan komma
att lida om det senare befinnes att annan var rätt mottagare och
gäldenären därför måste prestera en gång till eller utge ersätt24 Se H 1921 s. 161.
25 Han kan bl.a. icke kräva att en fullmakt skall vara bevittnad, om ej
särskilt fog finnes att betvivla äktheten av utfärdarens namnteckning, jfr
SvJT 1952 s. 288 (rf.) och RB 12: 9 3 st. Avtal härom förekommer dock
ofta i bankmotböcker. Däremot är den som ämnar ingå avtal givetvis oför
hindrad att avstå om han ej får förhandla med motparten personligen eller
med ombud som företer bevittnad fullmakt. Skälen för att kräva bevittnad
fullmakt diskuteras av R o d h e m.fl. i Svensk sparbankstidskrift 1950
s. 163 ff., 215 ff., 533 ff. och 602 ff. Se vidare N. O. Aurelius i FörvT
1954 s. 77 ff.
26 Se Marks von Würtemberg & Sterzel, Lagen om skulde
brev3, s. 101.
27
Se ovan § 12 vid not 31—50.
28
Jantzen, Godsbefordring2, s. 444 f.
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ning. Enligt sjölagen 156 § 2 st. är konossementsinnehavare,
som uppträder annorstädes än i bestämmelseorten, icke passivlegitimerad med mindre han innehar samtliga exemplar av
konossementet. Han är dock aktivlegitimerad, om han har ett
exemplar och ställer säkerhet för anspråk, som innehavare av
utelöpande exemplar kan göra gällande mot bortfraktaren.29
Regler om preskription kunna också ge gäldenären ett dylikt
skydd. Sålunda stadgar skuldebrevslagen 25 § att om någon
inom den för ränte- och utdelningskuponger gällande treårsfristen för preskription anmäler hos gäldenären, att kupong
förstörts eller eljest förkommit, så kan han efter fristens utgång
få ut kupongens belopp, om han gör sin rätt till denna sanno
lik.30 Det underförstås att regeln blott gäller om ingen annan
inom fristen gjort anspråk på beloppet. Samma teknik har
rättspraxis använt såsom nödlösning i vissa speciella situa
tioner.31
C. Skyldighet att precisera anspråket.
Om en förpliktelse är i något avseende obestämd ligger saken
ofta så till att obestämdheten skall undanröjas genom ett val
från endera partens sida.32 Ankommer valrätten på borgenären,
måste denne i tid ge besked om sitt val. Vid specifikationsköp
måste sålunda köparen specificera,33 och om köparen har val
rätt beträffande leveranstiden måste han påkalla köpets full
görande.34 Vid resebefraktning kan det ankomma på betrak
taren att anvisa plats för lastning och lossning.35 Vid flertalet
tjänsteavtal skall arbetsgivaren fortlöpande anvisa arbetsupp
gifter. Etc.
Även om valrätt icke föreligger kan en precisering från borge
29 Jfr också Handelsbruk III nr 198 (då säljare ej kunde avlämna konossement borde köparen betala mot bankgaranti).
30 Jfr SOU 1935: 14 s. 107 ff.
31 Se H 1926 s. 617, 1948 s. 828.
32 Jfr ovan § 4 efter not 46.
33 Jfr A 1 m é n Tillägg till § 28 och ovan § 4 vid not 47.
34 Jfr A 1 m é n § 28 vid not 39 a—41 a.
35 SjöL 77 och 105 §§.
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närens sida vara påkallad. Det kan vara så, att prestationen
skall till storleken eller i annat avseende fixeras med ledning
av uppgifter som endast stå borgenären till buds eller åtmins
tone äro lättast tillgängliga för denne. Borgenären måste då
uppge vad han anser sig ha att fordra och förete erforderlig
bevisning om att den fordrade prestationen är riktig. På detta
sätt förhåller det sig exempelvis ofta då det gäller ett anspråk på
skadestånd eller försäkringsersättning.36 Hit hör också fastighetssäljares anspråk på köpeskilling, i de fall då han åtagit
sig att vid köpeskillingslikviden förete gravationsbevis.37 Om
sålt gods skall betalas efter uppmätning bör säljaren i varje fall
precisera vad han för sin del anser sig hava rätt att fordra.38
Det kan också hända att sådan oklarhet råder om förpliktel
sens innebörd, att borgenären rimligen bör precisera sin stånd
punkt.39
Den omständigheten att borgenären kräver för mycket utgör
icke något brott mot hans nu ifrågavarande förpliktelse. Gäldenären kan sålunda icke hålla inne hela prestationen av den
anledningen att borgenären kräver för mycket utan han måste
prestera vad han rätteligen är skyldig att prestera.40 Icke ens
den omständigheten att borgenären lämnar oriktiga eller ofull
ständiga uppgifter till stöd för ett (riktigt eller överdrivet) krav
befriar gäldenären från att prestera det han rätteligen är för
pliktad att prestera. Inom försäkringsrätten förekomma emel
lertid avtalsklausuler, enligt vilka borgenären genom att lämna
oriktiga eller ofullständiga upplysningar kan förverka sin rätt
att över huvud taget få ut någon ersättning. Försäkrings
38 Jfr FAL 22 och 24 §§.
37 H 1950 s. 198.
38 Jfr H 1942 s. 649, varav synes framgå att köparen hade rätt att vänta
utöver förfallodagen till dess han erhållit faktura. Jfr också Handelsbruk
IV nr 256.
39 Jfr dissenserna i H 1940 s. 151. Sedan borgenären preciserat sin stånd
punkt, kan gäldenären näppeligen undgå påföljder om han alltjämt under
låter att prestera i avbidan på att en tvekan om anspråkets berättigande
skall undanröjas genom dom, jfr H 1951 s. 444.
40 Jfr A1 m é n § 21 vid not 49—53 samt H 1942 s. 649. Se vidare
nedan § 35 vid not 84.
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avtalslagen godtar sådana klausuler endast såvitt svikligt för
farande ligger borgenären till last och förbehåller t.o.m. dom
stolen att även i dylika fall efter omständigheterna begränsa
klausulernas verkan.41
D. Skyldighet att medverka vid avlämnandet av penningar
eller egendom.
Gäldenären kan ofta fullgöra sin förpliktelse att avlämna
egendom eller penningar utan borgenärens medverkan. Han
kan t.ex. avträda en fastighet eller avlämna gods till en av
honom själv anskaffad självständig fraktförare. I andra fall
åter skall avlämnandet ske under sådana omständigheter att
borgenärens medverkan är nödvändig; det gäller t.ex. gods
som skall avlämnas i gäldenärens magasin eller vid ett av
borgenären befraktat fartygs sida, eller penningar som skola
betalas hos gäldenären.42 Inom köprätten finnas detaljerade
regler om vilka åtgärder köparen skall vidtaga då han med
verkar vid avlämnandet.
Även om fullgörelse skall ske hos borgenären måste denne
ofta medverka. Han måste t.ex. öppna sitt magasin för gälde
närens folk eller taga emot betalningsmedel som gäldenären
erbjuder honom.43 I stor utsträckning måste han också gå
gäldenären ett steg till mötes genom att kvittera ut försändel
ser som anlända med posten eller med annat trafikmedel, och
han måste säkerligen i regel underkasta sig besväret att inkas
sera en till honom översänd check eller postväxel.44

E. Skyldighet att tillhandahålla arbetsobjekt och
arbetsplats.
Vid prestationer som avse vård av annans egendom, ev. kom
binerad med transport av denna, måste borgenären tillhanda41
42
43
44

Se FAL 23 §.
Om skyldighet att tillhandahålla emballage jfr H 1895 s. 83, 1921 s. 46.
Jfr H 1921 s. 446 (I).
Jfr ovan § 4 vid not 25.
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hålla det objekt som skall vårdas och ev. transporteras. Även
vid andra arbetsprestationer skall uppdragsgivaren eller arbets
givaren ofta tillhandahålla ett objekt för arbetet, t.ex. material
varav något skall tillverkas eller ett föremål som skall repare
ras.45
I många fall är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla en
arbetsplats, på vilken arbetet tillräckligt bekvämt och säkert
kan utföras 46 och försedd med erforderliga maskiner. Ibland
stadgas i kollektivavtal att han (resp, arbetsledningen) skall
behandla de anställda »humant och rättvist» eller något lik
nande;47 även eljest ingår ett visst mått av hyfsat uppträdande
i arbetsgivarens förpliktelser.48

F. Skyldighet att utgiva kvitto, presentationspapper och bevis
om legitimation.
Borgenären är såsom huvudregel skyldig att utgiva kvitto till
gäldenären när denne presterar.49 I praktiken avstår gäldenären
visserligen ofta från att fordra kvitto, t.ex. vid kontantköp, men
det är mycket osäkert om en dylik sedvänja kan medföra, att
gäldenären icke ens skulle kunna fordra kvitto om han av
någon anledning så önskar.
Borgenären är vidare i många fall skyldig att återställa en
handling, som utfärdats på grund av förpliktelsen, eller åtmins
tone, om endast delprestation fullgöres, förete handlingen för
anteckning om åtgärden. Sådan handling benämnes presenta
tionspapper.
Till presentationspapperen höra framför allt alla negotiabla
papper.50 Om gäldenären utfärdat en sådan handling och seder45 Jfr ang. provisionsförsäljning H 1942 s. 177, 1947 s. 171.
46 Jfr ADD 1939 nr 38 samt sjömanslagen 38—39 §§ och hembiträdes
lagen 16 § c), ävensom 1935 års förslag till lag om arbetsavtal 34 § 8)—9).
47 Jfr ADD 1934 nr 155, 1935 nr 94, 1937 nr 98, 1942 nr 49 och 69.
48 Jfr sjömanslagen 49 §, H 1908 s. 265, ADD 1950 nr 1. Jfr också
JOBer 1934 s. 159 ff., 1952 s. 104 ff., 1954 s. 70 ff.
49 Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 34 III.
50 Om detta begrepp se nedan § 62.
12 — 557460
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mera presterar utan att återfå denna (resp, utan att anteckning
göres), riskerar han nämligen att handlingen i ny godtroende
innehavares hand kan medföra förnyad prestationsskyldighet
för honom.51
Även vid sådana handlingar där exstinktion av invändningar
icke ifrågakommer har gäldenären ett intresse av att återfå
handlingen, eftersom han genom att makulera denna kan be
spara sig besväret att bevara ett kvitto. Detta intresse har lag
stiftaren beaktat ifråga om sådana växlar, checkar, upplagsbevis och konossement, som äro försedda med rektaklausul och
därför ej negotiabla,52 däremot icke beträffande enkla skulde
brev. Det anses icke ens möjligt att, utanför tillämpningsområdet
för skuldebrevslagen 32 §, genom en presentationsklausul göra
återställandet av ett enkelt skuldebrev till villkor för betalnings
skyldighet.53 Emellertid anses det att domstolen bör ålägga
borgenären att återställa ett enkelt skuldebrev, där så kan ske,
utan att detta dock göres till villkor för betalning.54
Ett annat skäl varför borgenären kan ha rätt att få ut en
handling är att han behöver den för att kunna göra regressrätt
gällande.55 Det förefaller som om det av denna anledning skulle
finnas en tendens att behandla borgensförbindelser som presentationspapper, även om de tecknats på en handling som eljest
icke har denna karaktär.56
I de fall då borgenären för att få ut prestationen måste åter
ställa en handling har gäldenären vanligen icke något större
51 Se härom nedan § 62 före not 34.
52 VxL 39 §, ChL 34 §, UpplL 29 §, SjöL 158 §.
53 Marks von Würtemberg & Sterzel, Lagen om skulde
brev3, s. 127 f. Detsamma bör väl då också gälla en handling som inne
håller en utfästelse att utgiva viss egendom; jfr bankernas gängse kvitton
å värdepapper som mottagits för visst uppdrag, i vilka det ofta heter att
redovisning lämnas mot kvittots återställande. Riksgäldskontorets regle
mente för inskrivning i statsskuldboken föreskriver emellertid att certifikat och förvaringsbevis äro presentationspapper.
54 A.a. s. 126 f.
55 Jfr H 1915 s. 584.
56 Se H 1925 s. 492 samt JustR Appelberg i H 1931 s. 345. Se också
H a s s e 1 r o t, HB, III2 s. 134. Jfr H 1891 s. 590.
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intresse av att dessutom få ett kvitto. Lagstiftaren har dock
givit honom rätt att kräva detta, ev. tecknat på handlingen.57
Om ett presentationspapper förstörts eller förkommit, kan
borgenären åstadkomma att handlingen dödas enligt lag 8/4
1927 om dödande av förkommen handling.58 Sedan dödning
skett, har borgenären rätt att kräva betalning utan att hand
lingen företes eller att kräva att utfå en ny handling i den
dödades ställe. Ifråga om växlar och konossement har lag
stiftaren särskilt beaktat att borgenären kan ha olägenhet av
att vänta till kungörelsetidens slut och därför givit borgenären
rätt att, mot ställande av säkerhet, redan då kungörelse i dödningsärendet utfärdats kräva att utfå en ny växel, resp, att utfå
godset.59
Ett kvitto skall tjäna såsom bevis för att prestationen kom
mit borgenären till handa. Några utfästelser härutöver torde
borgenären icke behöva göra; han behöver alltså icke förklara
att den fullgjorda prestationen omfattar allt vad han haft att
fordra, åtminstone icke om det finns någon som helst anledning
till tvivel att så är fallet.60 Denna fråga kan borgenären näm
ligen ofta icke bedöma i det ögonblick då han tar emot presta
tionen, och gäldenären skall icke kunna framtvinga ett avstå
ende från den tvistiga delen av en fordran med hot att eljest
icke prestera något alls.
Möjligt är emellertid att återställandet av en löpande hand
ling eller annat presentationspapper anses såsom ett dylikt av
stående, såvida icke borgenären förbehåller sig rätt att kräva
57 Se de ovan § 18 not 52 anförda lagrummen.
58 För vissa bankmotböcker gäller enligt 12 § nämnda lag ett förenklat
förfarande. Om postsparbanksbok se KF 21/6 1922 ang. postsparbanken § 7.
59 VxL 73 §, SjöL 159 §. Ett lagrådsuttalande i samband med 1953 års
ändringar i AvbetL går ännu längre i denna riktning; enligt detta skulle
en avbetalningssäljare kunna återtaga gods, trots att han icke kunde åter
ställa växlar som han mottagit för köpeskillingen och sedermera avhänt
sig, om han blott ställde säkerhet för växelbeloppen. Se KProp 1953 nr 3
s. 106 ff. och 113.
60 Frågan när ett kvitto har denna vidsträcktare innebörd diskuteras
nedan § 56 vid not 16—17.
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mera.61 Ett avgörande i rättspraxis synes bygga på den tanken,
att dylikt förbehåll får göras endast då grundad anledning till
tvivel om förpliktelsens omfattning föreligger, och att sålunda
borgenären eljest är skyldig att genom handlingens återstäl
lande erkänna sig hava fått full prestation, såvida han icke
föredrar att låta gäldenären vänta med prestationen till dess
saken klarlagts.62
Borgenären kan också vara skyldig att förse gäldenären med
bevismedel rörande sin legitimation. Reglerna om passivlegi
timation vid överlåtelse skydda gäldenären mot risken att
behöva prestera ånyo om det befinnes att han presterat till fel
person. För att kunna använda skyddet måste gäldenären kunna
styrka att den som mottagit prestationen verkligen företett er
forderlig legitimation.
Vid löpande papper är detta såsom huvudregel intet särskilt
problem, eftersom gäldenären, om handlingen enligt det nyss
sagda återställes eller företes för anteckning, också får ett medel
att bevisa att borgenären företett legitimation. Ett undantag här
ifrån utgör emellertid betalning vid eller efter förfallotiden av
ränta och av amorteringar som framgå av det löpande skulde
brevets text. Invändning om dylik betalning är bestående, och
gäldenären behöver alltså icke av hänsyn till risken för exstinktion kräva anteckning på skuldebrevet. Däremot bör han göra
det för att ha bevis att mottagaren företett legitimation, såvida
inte mottagaren redan är nämnd i skuldebrevet såsom förste
innehavare eller senare borgenär. Skuldebrevslagen 21 § 2 st.
ger honom också rätt härtill.
Mera diskutabelt är läget vid andra slag av fordringsrätter.
Gäldenären har enligt skuldebrevslagen 30 § ett visst godtrosskydd om han på grund av ett enkelt skuldebrev betalat till den
som företett en skriftlig överlåtelse. Denna kan vara tecknad på
skuldebrevet eller på särskild handling. För att kunna begagna
skyddet bör gäldenären skaffa sig bevis att en dylik överlåtelse
61
Se nedan § 56 vid not 18.
62 H 1939 s. 458 (obligationskuponger). Jfr
s. 299.

180

Nussbaum,

Money2,

UTGIVA PRESENT ATIONSPAPPER

§ 18

foretells. Detta kan ske genom att han ser till att han får den
handling, varå överlåtelsen tecknats. Måhända har han rätt
härtill.63 När det gäller betalning av ränta och amortering är
denna utväg ej användbar, men gäldenären kan i stället se till
att han får en bestyrkt avskrift av överlåtelsen.
Även prestation till en av borgenären anvisad mottagare
ställer gäldenären inför behovet av att styrka att mottagaren
var legitimerad. En anvisning som har formen av en växel
eller en check skall alltid överlämnas till gäldenären eller före
tes för anteckning om betalning;64 sannolikt gäller samma regel
beträffande andra anvisningar.
Motsvarande problem uppstår då borgenären mottager pres
tation genom en ställföreträdare. Förmodligen är ställföreträda
ren skyldig icke blott att förete legitimation utan också att
förse gäldenären med bevismedel härom, t.ex. att överlämna
skriftlig fullmakt i original eller också en avskrift av full
makten försedd med intyg att den vid tidpunkten för presta
tionen innehades av ställföreträdaren. Problemet synes dock
ej vara diskuterat.
Om en handling skall återställas skall detta ske samtidigt med
att gäldenären presterar. Tar gäldenärens prestation en viss tid,
kan samtidighet i sträng mening icke åstadkommas; för att i
en sådan situation skydda båda parterna mot missbruk från
andra partens sida ger sjölagen 158 § den lösningen att ett
konossement skall deponeras i taka händer, innan lossningen
behöver påbörjas, för att sedermera, när lossningen är avslutad,
överlämnas till befälhavaren.65

G. Skyldighet att förhindra eller begränsa skada.
Om underlåten uppfyllelse föreligger har borgenären en viss
skyldighet att söka hindra att skada härav uppstår eller åtmins63 Så i tysk rätt BGB § 410. Jfr dock det ovan § 18 vid not 54 om åter
ställande av enkelt skuldebrev sagda.
64 Jfr ovan § 18 vid not 50—52.
65 Jfr också nedan § 32 vid not 47—50 om motsvarande problem vid
exekution.
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tone att söka begränsa skadans omfattning. En närmare dis
kussion av denna förpliktelse uppskjutes lämpligen till behand
lingen av reglerna om beräkning av skadestånd.66

III KAP. UNDERLÄTEN UPPFYLLELSE.

§ 19.
I det föregående har undersökts vad en förpliktelse till upp
fyllelse går ut på. Det visade sig därvid ändamålsenligt att
skilja mellan riktig uppfyllelse och uppfyllelsesurrogat. Om
gäldenären varken presterat riktig uppfyllelse eller ett uppfyl
lelsesurrogat, säges underlåten uppfyllelse föreligga.1
Här måste man emellertid beakta, att gäldenären kan ha haft
rätt att hålla inne sin prestation på grund av att borgenären
icke uppfyllt en honom åvilande förpliktelse (gäldenärsförpliktelse eller borgenärsförpliktelse). I så fall föreligger, trots från
varon av riktig uppfyllelse eller uppfyllelsesurrogat, icke under
låten uppfyllelse.
Underlåten uppfyllelse innebär att gäldenären träffas av
åtminstone någon påföljd. Även här måste dock en reservation
göras: borgenären kan, trots att underlåten uppfyllelse förelig
ger, ha genom bristande reklamation förlorat rätten att göra
påföljd gällande.
A. Olika typer av underlåten uppfyllelse.

1. Inledning.

Om gäldenären är skyldig att åstadkomma ett resultat men
överhuvud taget icke presterar något alls, inträda vissa rätts
verkningar.
Det är emellertid mycket vanligt, att gäldenären väl icke
presterar just det som skulle presteras vid den bestämda tid
punkten, på den bestämda platsen och till den rätte borgenären,
men att han dock fullgör något, som i många, ehuru icke alla
66
1

Se nedan § 46 samt § 47 vid not 36—39.
Se ovan § 2 vid not 28 och § 3 vid not 2.
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avseenden motsvarar riktig uppfyllelse. Det vore tänkbart att
se dessa fall så, att vad gäldenären gjort icke alls är relevant:
han har icke presterat vad som ålåg honom, och vad han gjort
i stället kommer icke borgenären vid. Man betraktar emellertid
icke saken på detta sätt; gäldenären säges ha fullgjort en orik
tig prestation, och rättsverkningarna härav äro andra och för
gäldenären förmånligare än dem som skulle inträtt om han icke
presterat något alls.
Anledningen härtill är framför allt att borgenären mycket
ofta väljer att tillägna sig den oriktiga prestationen och nöja
sig med att kräva gottgörelse för en förlust svarande mot skill
naden mellan riktig prestation och oriktig prestation.
De för gäldenären förmånligare rättsverkningarna av orik
tig prestation äro emellertid ej reserverade för de fall då borge
nären faktiskt väljer att tillägna sig den oriktiga prestationen
utan inträda även i vissa fall då borgenären vill avvisa vad
gäldenären oriktigt presterar. Det kan exempelvis vara så, att
borgenären är skyldig att reklamera då han mottager en oriktig
prestation, ehuru han ej skulle vara skyldig att göra detta om
prestation helt och hållet uteblivit. Det kan vidare vara så, att
borgenären är skyldig att tillägna sig den oriktiga prestationen.
Vad som helst som gäldenären presterar kan emellertid icke
medföra dylika för gäldenären förmånligare rättsverkningar.
Går oriktigheten utöver en viss gräns, kommer man till ett läge,
där den oriktiga prestationen icke försätter gäldenären i ett
bättre läge än om prestationen helt uteblivit. Man kan uttrycka
detta så att den oriktiga prestationen här är irrelevant.
Frågan om gränsen mellan oriktig prestation som är relevant
och oriktig prestation som är irrelevant behandlas lämpligen
särskilt för varje påföljd. Man kunde visserligen också tänka
sig att välja den terminologien att en oriktig prestation säges
vara relevant så snart någon rättsverkan därav avviker från
rättsverkningarna av utebliven prestation. Ett dylikt generellt
relevansbegrepp synes emellertid icke fylla någon funktion. Det
är därför tillräckligt att här peka på problemställningen och i
övrigt hänvisa till behandlingen av frågorna om reklamation,
rätt att häva och rätt att eljest avvisa prestation.
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Vid en undersökning av olika typer av underlåten uppfyllelse
möter man en terminologisk svårighet i begreppet dröjsmål,
sådant detta användes framför allt i köplagen. Detta begrepp
täcker såväl det förhållandet att prestation helt uteblivit som
det förhållandet att prestation skett för sent. Denna terminologi
är så inarbetad att den måste accepteras. Den följande framställ
ningen behandlar alltså först dröjsmål och därefter sådana for
mer av oriktig prestation som icke falla under begreppet dröjsmål.
Vid förpliktelser att med omsorg eftersträva ett resultat före
ligger underlåten uppfyllelse om detta resultat uteblir emedan
gäldenären brustit i omsorg.
Underlåten uppfyllelse förutsätter alltså två rekvisit: dels att
det önskvärda resultatet uteblir, dels att vållande ligger gälde
nären till last. I och för sig vore det naturligtvis möjligt att
med utgångspunkt från det första rekvisitet klassificera hit
hörande fall av underlåten uppfyllelse med hjälp av begreppen
dröjsmål och oriktig prestation. En dylik klassifikation skulle
emellertid knappast fylla något praktiskt behov, då huvud
intresset knyter sig till det andra rekvisitet, vållande.
En förpliktelse att med omsorg eftersträva bästa möjliga
resultat karakteriseras därav att det resultat gäldenären skall
eftersträva är mer eller mindre obestämt, medan måttet av
gäldenärens uppoffringar ges med hjälp av begreppet vållande.
Här kommer tyngdpunkten avgjort att ligga på detta begrepp
och det saknas anledning att söka göra någon klassificering
grundad på det uppnådda resultatets beskaffenhet jämfört med
det resultat som bort kunna uppnås.
Såvitt angår förpliktelser att visa omsorg kan man alltså i
detta sammanhang nöja sig med att framhålla rekvisitet vål
lande såsom förutsättning för underlåten uppfyllelse.
Vad slutligen angår underlåten uppfyllelse av negativa för
pliktelser är någon typindelning varken vanlig eller erforderlig.
2. Dröjsmål å gäldenärens sida.
Om en gäldenär icke alls fullgör sin prestation eller fullgör
denna för sent, säger man att det föreligger dröjsmål på hans
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sida. Såsom liktydig med dröjsmål användes den latinska ter
men mora. Vill man särskilt utmärka att dröjsmålet avser en
gäldenärsförpliktelse och icke en borgenärsförpliktelse, talar
man om mora solvendi, i motsats till mora accipiendi.
Begreppet dröjsmål täcker emellertid, såsom nyss antyddes,
flera olikartade situationer. Om en prestation icke fullgöres på
förfallotiden, vet man ofta ännu icke om den kommer att helt
utebli eller om den kommer att fullgöras för sent. Detta har
lett till att man använder termen dröjsmål för att beteckna dels
detta svävande tillstånd, dels det förhållandet att prestation
skett för sent,2 dels det förhållandet att det är avgjort att ingen
prestation alls kommer att ske. För att åtskilja dessa tre alter
nativ vill förf, införa beteckningarna svävande dröjsmål, tem
porärt dröjsmål och definitivt dröjsmål.
Ett svävande dröjsmål avslutas antingen med fullgörelse —
varigenom dröjsmålet övergår till att vara temporärt — eller
med att definitivt dröjsmål inträder.
Ett dröjsmål kan bli definitivt antingen därigenom att det blir
definitivt omöjligt att prestera eller också därigenom att pres
tationen inhiberas genom hävning eller på annat sätt.3 En om
ständighet av nu angivet slag kan inträffa före förfallotiden —
i så fall är dröjsmålet redan från början definitivt. Inträffar
den senare, är dröjsmålet till en början svävande men blir
därefter definitivt.
Ett dröjsmål kan uppkomma icke blott därigenom att gäldenären underlåter att prestera i rätt tid, utan också därigenom
att borgenären med fog avvisar en i rätt tid fullgjord oriktig
prestation. Att borgenären avvisar en oriktig prestation kan
vara inledningen antingen till att han häver eller också till att
han fordrar riktig fullgörelse, med rätt att häva om fullgörelse
ändock ej sker. En hävning som sker samtidigt med att den
oriktiga prestationen avvisas, bör lämpligen ses såsom en på
följd av prestationens oriktighet. Om åter avvisandet icke kom
2 Att detta alternativ hör under begreppet dröjsmål betonas i KProp
1953 nr 3 s. 111.
3 Se nedan §§ 37—39.
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bineras med omedelbar hävning, synes man böra se avvisandet
såsom en påföljd av prestationens oriktighet, medan det som
därefter inträffar bör betraktas ur synpunkten att dröjsmål
föreligger.
Begreppet dröjsmål i nyss angiven betydelse har lagts till
grund för köplagens regler och torde numera kunna betecknas
såsom allmänt accepterat inom de nordiska rättssystemen.4
Tysk och schweizisk rätt bygger däremot på en helt annan termino
logiLåt oss till en början se på den tyska terminologien (se t.ex.
Rabel I § 18; jfr Enneccerus & Lehmann §§ 45 och 51).
Om prestation helt uteblir, därför att det på förfallodagen är defini
tivt omöjligt att prestera, säges det föreligga Unmöglichkeit. Om det
åter på förfallodagen är möjligt att prestera, föreligger Verzug-, dock
användes denna term endast om sådana fall då dröjsmålet är för
anlett av gäldenärens vållande eller eljest är sådant att det ådrager
gäldenären skadeståndsskyldighet. Kvar blir alltså en tredje typ av
dröjsmål, nämligen sådant där det på förfallodagen är möjligt att
prestera men prestation ändock uteblivit under sådana omständig
heter att gäldenären icke är skadeståndsskyldig. Denna typ av dröjs
mål saknar vedertagen beteckning; Rabel I § 53 talar om objektive
Leistungsverzögerung.
Om begreppet Unmöglichkeit i tysk rätt se vidare nedan § 30 efter
not 48.
Även schweizisk rätt skiljer mellan Unmöglichkeit och Verzug.
Till Verzug räknas emellertid även sådant (utanför begreppet Un
möglichkeit fallande) dröjsmål, som icke medför skadeståndsskyldig
het; man har då i stället att inom typen Verzug räkna med kvali
ficerade fall i vilka rättsverkningarna äro skärpta.
Motsvarande distinktion göres däremot icke i fransk rätt. Mot
begreppet dröjsmål i svensk rätt svarar det franska begreppet
demeure.
Det kan vara skäl att i detta sammanhang nämna, att tysk rätt
såsom en tredje typ av underlåten uppfyllelse vid sidan av Unmög
lichkeit och Verzug uppställer positive Forderungsverletzung (eller
4 Jfr A 1 m é n § 21 vid not 64—85, U s s i n g, Alm. Del3, § 8 III,
och G. Palmgren, Säljares mora, s. 56 ff. Vissa äldre författare, bl.a.
Lassen (Alm. Del3 § 42 I) och Wrede (Obligationsrättens allmänna
del, §§ 10 och 11), utgå däremot från den distinktion mellan omöjlighet
och försening, som omtalas i följande stycken av texten: Wrede från den
tyska varianten härav, Lassen från den schweiziska.
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Vertragsverletzung). Detta begrepp tjänar emellertid blott såsom en
samlingsplats för en mycket heterogen grupp av företeelser. Se
Enneccerus & Lehmann § 55.

Vissa särskilda problem uppstå om ett dröjsmål avser allenast
en del av gäldenärens prestation. Man talar i dylika fall om
partiellt dröjsmål. Sådant dröjsmål kan förekomma i den for
men att fungibel egendom — varor eller penningar — presteras
i otillräcklig kvantitet. Det kan också förekomma i den formen
att bestämd egendom, som består av flera enheter, icke avläm
nas i sin helhet — ex. en maskin avlämnas utan tillbehör,5
en hyresgäst får icke tillträde till alla rum i lägenheten. Även
vid andra slag av prestationer kan partiellt dröjsmål före
komma, ehuru man kanske icke alltid brukar använda denna
term.
Huvudregeln för partiellt dröjsmål är att man skall beakta
vad som fullgjorts för sig och vad som icke fullgjorts för sig.
På den icke fullgjorda delen av prestationen skall man tillämpa
vanliga regler om dröjsmål.
Köplagen 50 § avskiljer vissa fall av partiellt dröjsmål under
beteckningen brist. Dessa fall karakteriseras så, att »godset ej
uppgår till full myckenhet men, efter vad köparen måste an
taga, är av säljaren avlämnat såsom fullt». Det avgörande är
alltså säljarens avsikt, sådan den uppfattats eller bort uppfattas
av köparen. Föreligger brist, skola reglerna om fel i tillämpliga
delar gälla i stället för reglerna om dröjsmål. Syftet med denna
hänvisning är framför allt att strängare krav på reklamation
skola ställas på köparen.6
De danska och norska köplagstexterna innehålla motsvarande be
stämmelse men sakna motsvarighet till termen brist. Detsamma är i
tysk rätt fallet med HGB (§ 378), medan BGB liksom i schweizisk
rätt OR överhuvud taget icke göra något sådant undantag från huvud
regeln att för liten prestation behandlas såsom partiellt dröjsmål.
5 Jfr SvJT 1925 rf. s. 53.
6 Se A 1 m é n § 50. Jfr SvJT 1942 rf. s. 2. Observera att termen brist
här betyder ett särskilt slag av partiellt dröjsmål men i hyreslagstiftningen
användes för att beteckna fel i den förhyrda lägenheten.

187

§ 19

UNDERLÅTEN UPPFYLLELSE

Det är tänkbart att man även utanför köplagens område kan
ha anledning att ge en viss särställning åt sådana fall där en
prestation ej uppgår till full myckenhet men, efter vad borge
nären måste antaga, av gäldenären avlämnats såsom full pres
tation. Detta kan särskilt inträffa vid betalning av penningar.
HD synes icke vara alldeles främmande för att i dylika fall
kräva reklamation av borgenären, vid äventyr att han eljest
förlorar sin rätt att fordra fullgörande av återstoden.7
Huvudregeln för partiellt dröjsmål begränsas också av de
inskränkningar som eventuellt gälla ifråga om borgenärens rätt
att avvisa delprestation.8
Om borgenären redan före förfallotiden får tillräcklig anled
ning att antaga, att dröjsmål kommer att inträda, kan det hända
att han redan på detta stadium får göra gällande vissa dröjsmålspåföljder. Man säger i dylika fall att det föreligger anteciperat dröjsmål. Den grad av sannolikhet, som ger borgenären
rätt till en dylik antecipering, växlar emellertid.
Huvudregeln formuleras av A1 m é n så, att det skall föreligga
visshet eller till visshet gränsande sannolikhet för att presta
tion icke kommer att ske i rätt tid.9
Lagstiftaren har emellertid för vissa typfall nöjt sig med
lägre grader av sannolikhet. KÖplagen 22 § ger sålunda vid
avtal om successiv leverans köparen rätt att vid dröjsmål med
en post häva avtalet även beträffande följande poster, om ett
upprepande av dröjsmålet skäligen kan befaras. 29 § går vid
köparens dröjsmål med betalning för en post än längre och ger
säljaren hävningsrätt, om ej all anledning saknas att befara
dröjsmålets upprepande.10
Särskilda regler gälla på flera områden om de fall då en
gäldenär blivit insolvent och det på grund därav kan befaras
7
8
9
10
1943
1942

H 1951 s. 187. Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 34 II A 3.
Se härom nedan § 40 vid not 15—20.
Se Almén §21 vid not 1 a—6.
Se närmare Almén § 22 och § 29. Se vidare H 1942 s. 653 och
s. 689 (flera sammanhängande avtal, jfr Rodhe i SvJT 1946 s. 40),
s. 649 (saknades all anledning att befara ett upprepande?).
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att dröjsmål skall uppstå. I allmänhet får dock gäldenärens
insolvens icke utan vidare den verkan att dröjsmål anteciperas
utan man nöjer sig med att ge borgenären en rätt att frånträda
sin förpliktelse eller påkalla jämkning av denna.11 I ett hit
hörande fall går man emellertid ett steg längre: köplagen 39 §
ger säljaren rätt att häva i förtid om köparen funnits vara på
sådant obestånd, att det måste antagas att köpeskillingen ej
varder rätteligen erlagd, och därtill kommer att köparen —
sedan tiden för godsets avlämnande inträtt — icke ofördröjligen
efter anmaning ställt säkerhet för köpeskillingen.12
Det förekommer också att anteciperat dröjsmål beaktas på
det sättet att rättsverkningarna av underlåten uppfyllelse kny
tas redan till det faktum att gäldenären icke i tid företagit vissa
förberedande åtgärder för uppfyllelse. Om gäldenärens för
pliktelse på detta sätt utvidgas till att avse jämväl förberedel
serna, behöver man icke fråga efter vilken grad av sannolikhet
som föreligger för dröjsmål med den slutliga prestationen, och
man har därmed undvikit att använda begreppet anteciperat
dröjsmål såsom led i rättsregeln, ehuru den bakomliggande
realiteten finnes kvar.13
Någon sannolikhetsberäkning behöver icke heller ske i det
fallet att gäldenären bestämt förklarar att han icke kommer att
fullgöra någon prestation. Borgenären har rätt att taga fasta på
11 Se härom nedan § 59 vid not 60.
12 Se A I m é n § 39 vid not 162 ff. Eklund har i SvJT 1942 s. 668
anfört att ett redaktionsfel förelåge i 39 §; orden »att det måste antagas,
att köpeskillingen ej varder rätteligen erlagd» borde utbytas mot ett ut
tryck åsyftande att det måste antagas att köparen ej kan betala köpe
skillingen i rätt tid. Denna anmärkning har beaktats i FJB 1947 4:25,
som ger motsvarande hävningsrätt åt en fastighetssäljare, jfr SOU 1947:
38 s. 228 ff. Se vidare diskussionen mellan Bomgren, Ussing och
Eklund i SvJT 1942 s. 289 ff., 509 ff. och 664 ff. Se också Karlgren
i TfR 1938 s. 471.
13 Det sagda avser främst den passus i KöpL 28 §, där dröjsmålspåföljder knytas icke blott till att köpeskillingen ej erlägges i rätt tid utan
även till att »åtgärd, varav dess utbekommande må bero» ej varder av
köparen i rätt tid vidtagen. Se A 1 m é n § 28 vid not 34 ff.
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denna förklaring och handla på samma sätt som om det vore
klarlagt att förpliktelsen icke komme att fullgöras.14
En förklaring av nu åsyftat slag kan vara avgiven i ond tro,
dvs. med vetskap om att en förpliktelse förelåg. Det kan också
tänkas att gäldenären var i god tro, antingen så att han fel
aktigt antog att någon förpliktelse icke existerade eller så att
han felaktigt ansåg sig ha rätt att häva eller åtminstone hålla
inne sin prestation. Ofta har förklaringen helt enkelt formen
av en hävningsförklaring.15 Borgenären behöver icke forska
efter vilket av dessa alternativ som föreligger; däremot är han
nödsakad att skilja mellan å ena sidan en bestämd förklaring,
å andra sidan en förfrågan från gäldenären som avser att ge
borgenären tillfälle att precisera sin ståndpunkt eller ev. att
förmå honom till en eftergift.16
Om borgenären har rätt att antecipera dröjsmål följer därav
näppeligen att han också skall vara skyldig att taga den risk
som ligger i den i huvudregeln ingående sannolikhetsbedöm
ningen. Om däremot ingen sannolikhetsbedömning är erforder
lig, torde man vara benägen att ålägga borgenären en skyldig
het att beakta dröjsmålet redan då det kan anteciperas. Detta
visar sig däri att vissa reklamationsfrister anses börja löpa
redan vid anteciperat dröjsmål av sist angivet slag.17
De nu refererade reglerna om anteciperat dröjsmål ha endast i be
gränsad utsträckning motsvarigheter i kontinental och anglosachsisk
rätt. I allmänhet är man dock villig att beakta gäldenärens bestämda
förklaring att han icke kommer att prestera. Detta sker t.ex. i engelsk
14 Se H 1874 s. 33, 1882 s. 70, 1897 s. 580, 1899 s. 38, 1925 s. 50, SvJT
1919 rf. s. 50. Se vidare Almén § 21 vid not 7—10. Alldeles klart är
måhända icke att den i texten givna regeln är tillämplig på en förklaring
varigenom gäldenären förbjuder borgenären att vidtaga en åtgärd, som
gäldenären är skyldig att tåla och ej kan rent faktiskt hindra, se H 1882
s. 533, jfr H 1878 s. 135 (reservanterna i HovRn).
15
Se nedan § 38 vid not 41.
18 Se H 1898 s. 169, 1921 s. 41, 1924 s. 579, 1925 s. 50. Jfr H 1893
s. 275 (oriktig bekräftelse på muntligt avtal ej tillräckligt skäl att anteci
pera dröjsmål); se även H 1916 s. 583 (NRev och JuslR Leijonhufvud mot
RRn).
17 Se KöpL 32 § (»annan åtgärd, som i 28 § sägs») samt Almén § 26
vid not 41—48 och H 1934 s. 385.
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rätt, som här använder termen anticipatory breach of contract, liksom
numera även i tysk rätt, som saknar motsvarighet till termen anteciperat dröjsmål men karakteriserar gäldenärens förklaring såsom posi
tive Vertragsverletzung (jfr ovan § 19 efter not 4). Se närmare
Rabel Is. 382 ff. och s. 273; jfr även Enneccerus & Leh
mann §55 15 och Almén §21 not 10. Se vidare Internationella
köplagsutkastet I art. 101 och II art. 80.
Också ifråga om det specialfall varom köplagen 22 § handlar är
man flerstädes mera reserverad än nordisk rätt, se Rabel I§ 66.
Internationella köplagsutkasten I art. 30 och II art. 79 ha emellertid
upptagit köplagens regel.

3. Andra former av oriktig prestation å
gäldenärens sida.
Vi ha sett att vissa former av oriktig prestation å gäldenärens
sida rymmas under begreppet dröjsmål, nämligen för sen pres
tation och för liten prestation. Det återstår nu att nämna några
ord om andra former av oriktig prestation.
Utgångspunkten är att riktig uppfyllelse i allmänhet är be
stämd därigenom att ett visst resultat preciserats till kvalitet,
kvantitet, ort och tid, varjämte i bestämningen kan ingå att
prestation skall ske av en eller flera bestämda personer till en
eller flera bestämda personer.18 I anslutning härtill kan man
skilja mellan följande typer av oriktig prestation:
a) Gäldenären har presterat något annat än han borde pres
tera.
b)
Gäldenären har presterat oriktig kvantitet.
c)
Gäldenären har presterat på oriktig plats.
d)
Gäldenären har presterat vid oriktig tidpunkt.
e)
Gäldenären har prestera till orätt mottagare.
f)
Orätt person har presterat.
Om man till en början ser på det fallet att gäldenären pres
terat något annat än det han borde prestera, så betecknas detta
i köplagen såsom fel i godset. Detta begrepp användes emeller
tid av köplagen om icke mindre än tre olika slag av kontrakts
brott, vilka i en systematisk framställning böra hållas åtskilda.
18 Se ovan § 3 före not 11.
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Man bör sålunda för det första skilja mellan å ena sidan det
fall att säljaren avlämnat gods som icke är av det slag han
enligt köpeavtalet borde avlämna, å andra sidan det fall att
säljaren avlämnat gods som visserligen är av det slag som bort
avlämnas men som icke har de egenskaper för vilka säljaren
enligt köpeavtalet bär garanti. Den förra typen av fel föreligger
om säljaren bort leverera solrosfrö av sorten Imperator men i
stället har levererat solrosfrö av sorten President. Den senare
typen av fel föreligger om säljaren åtagit sig att leverera solrosfrö av sorten Imperator med röda blommor och han också leve
rerar solrosfrö av sorten Imperator men det visar sig att frö av
denna sort över huvud taget icke ger röda blommor.19
Här är det fråga om fel av den förra typen — att säljaren
avlämnat gods som icke är av avtalat slag — medan den senare
typen av fel behandlas i läran om garantiförpliktelser.20
Till denna senare typ av fel hör också att ett individuellt be
stämt köpeobjekt icke har de egenskaper för vilka säljaren enligt
köpeavtalet bär garanti. Såsom en tredje typ av kontraktsbrott
har man emellertid att räkna fel som uppkommit därigenom
att individuellt bestämt köpeobjekt efter avtalets ingående un
dergått en försämring som ådrager säljaren påföljd.21
Ännu en terminologisk svårighet är att anteckna i detta
sammanhang, nämligen att lagstiftaren i hyreslagstiftningen
funnit lämpligt att använda ordet brist om det som i köplagen
benämnes fel.22
Frågan huruvida fel vidlåder sålt gods skall enligt köplagen
44 § bedömas med hänsyn till godsets beskaffenhet vid den
tid, då faran för dess förstörelse övergick på köparen. Vid tilllämpningen av denna regel får man dock användning för
begreppet anteciperat fel, motsvarande det i det föregående be
handlade begreppet anteciperat dröjsmål.23 Vissa påföljder av
10
20
21
22
23

Jfr ovan § 4 vid not 11.
Se nedan § 22 vid not 2 ff.
Jfr ovan § 8 vid not 32 ff.
Om »brist» i köplagens mening se ovan § 19 vid not 6.
Se ovan § 19 vid not 9—17.
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fel anses sålunda kunna göras gällande om det redan före den
angivna tidpunkten måste med visshet antagas, att fel kommer
att vidlåda godset.24 Vid avtal om successiv leverans får köpa
ren nöja sig med en lägre grad av sannolikhet, i det att han
enligt 46 § får häva på grund av fel i en post, redan om det
skäligen kan befaras att senare poster också skola befinnas fel
aktiga.
Vi övergå härefter till det fallet att gäldenären presterat
oriktig kvantitet.
Om gäldenären har presterat för liten kvantitet, föreligger
dröjsmål med den återstående kvantiteten. Denna typ av under
låten uppfyllelse har behandlats i det föregående.25
Om gäldenären har presterat för stor kvantitet, kan detta i
allmänhet icke betecknas såsom underlåten uppfyllelse.
Huvudregeln är att borgenären icke har rätt att utan vidare
tillägna sig överskottet. Detta bör alltså återställas, om icke
parterna enas om att borgenären skall behålla och betala över
skottet.
Undantagsvis kan borgenären ha rätt att mot betalning be
hålla överskottet. Han kan också genom underlåten reklamation
bli skyldig att göra detta. Det är här frågan om specialfall av
det till läran om avtals ingående hörande problemet om verkan
av realanbud.26
Å andra sidan kan gäldenären ibland förlora rätten att kräva
tillbaka överskottet (eller att ev. kräva vederlag för detta). Här
möter man ett specialfall av frågan om rätt att återkräva vad
som presterats utan förpliktelse.
Det sagda åsyftar de fall då överskottet är sådant att det rim
ligen kan avskiljas. Ett avskiljande kan emellertid vara förenat
24 Se Almén § 46 vid not 13—18. Varför Almén här endast godtar
»visshet» och ej, såsom vid anteciperat dröjsmål, även »till visshet grän
sande sannolikhet» är oklart.
25 Se ovan § 19 vid not 5—8.
26 Se Almén § 52 vid not 80—88 a samt Karlgren, Studier i all
män avtalsrätt (1935).
3 — 557^60
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med väsentlig olägenhet för borgenären; i så fall torde han ha
rätt att återställa hela prestationen. Han kan t.o.m. tänkas vara
tvungen att välja denna utväg, om han ej vill behålla och betala
allt vad som presterats, nämligen om avskiljandet skulle leda
till en för gäldenären skadlig värdeförstöring.27
Ännu en form av oriktig uppfyllelse är att gäldenären pres
terat på oriktig plats.
Då gäldenären skall prestera penningar, värdepapper eller
lösa saker skall avlämnandet i allmänhet ske på en viss plats.
Ofta innebär detta att gäldenären åtagit sig en transportpresta
tion, i andra fall är det lämnat öppet om en transportpresta
tion skall vara behövlig eller ej. I båda dessa fall kan det tän
kas att avlämnandet sker på oriktig plats, antingen därför att
gäldenären icke alls ombesörjer den erforderliga transporten
eller därför att denna utföres oriktigt.
Hit hör däremot icke det fallet att ett avtal mellan kontra
henterna förutsätter att transport icke skall ske, emedan egen
domen finnes på den plats där den skall avlämnas. Om egen
domen i själva verket finnes på annan plats, föreligger en av
vikelse från garanterad beskaffenhet hos egendomen, icke orik
tig prestation.28
Prestation vid oriktig tidpunkt betecknas, såsom framgått
av det föregående, med termen dröjsmål om prestationen skett
för sent. Särskild beteckning saknas däremot för prestation vid
en för tidig tidpunkt.
Prestation till orätt person eller av orått person ge icke upp
hov till några terminologiska problem.

4. Vållande å gäldenärens sida.
Innebörden i begreppet vållande behandlas på annat ställe
i detta arbete och lämnas därför här åsido.29
27 Jfr H 1899 s. 479 och A 1 m é n § 50 vid not 52—63.
28 Se nedan § 22 vid not 2—3.
29 Se nedan § 29.
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Underlåten uppfyllelse av en borgenärsförpliktelse har i de
flesta fall formen av dröjsmål från borgenärens sida.30 För
sådant dröjsmål har man ofta använt beteckningarna borgenärsmora eller mora accipiendi. Någon gång finnes dock anled
ning att räkna även med en oriktig prestation från borgenärens
sida, som icke kan betecknas såsom dröjsmål, t.ex. om borgenä
ren träffat ett val utanför den ram inom vilken han har valrätt
eller om borgenären tillhandahållit arbetsobjekt eller arbets
plats som icke överensstämt med vad som ålegat honom.
När det rör sig om ett fordringsförhållande där båda parterna
äro gäldenärer, kan det förekomma att ena parten är i dröjsmål
såväl med sina gäldenärsförpliktelser som med sina borgenärs förpliktelser. Det kan också tänkas att dröjsmål med ena par
tens borgenärsförpliktelser utgör tillräcklig anledning att antecipera dröjsmål med hans gäldenärsförpliktelser — om t.ex.
köparen icke avhämtar godset anteciperas därav dröjsmål med
betalningen även om betalningstiden ännu icke är inne.31 I
båda dessa fall säges det föreligga blandad mora accipiendi
och mora solvendi. Motparten kan här göra gällande såväl
påföljder av mora accipiendi som påföljder av mora solvendi,
i den mån icke påföljderna äro oförenliga och han sålunda
måste välja mellan dem.32
B. Bevisbördan för underlåten uppfyllelse.
§20.

Dröjsmål å gäldenärens sida.

Om tvist råder huruvida prestation skett eller icke, är huvud
regeln att gäldenären har bevisbördan för sitt påstående att
prestation skett.1
30 Jfr härom U s sin g, Alm. Del3, § 19, och A u g d a h 1, Obligasjonsrett, s. 216 ff.
31
Jfr A 1 m é n Rubriken till §§ 28—37 not 1 samt § 28 vid not 46.
32 Jfr A 1 m é n Rubriken till §§ 28—37 not 1 samt § 28 vid not 48 ff.
och § 33 vid not 38 a. Se också U s s i n g, Alm. Del3, § 19 II A 2 och IV D.
1 Jfr Olivecrona, Bevisskyldigheten, s. 165 ff., samt A1 m é n
§ 14 vid not 28 c, § 21 not 87 samt § 28 not 57.
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Regeln har den effekten att gäldenären skaffar sig kvitto på
prestationen för att kunna möta ett förnyat krav; härmed kor
responderar regeln att gäldenären har rätt att vägra att pres
tera om han inte får kvitto.2
I vissa sammanhang är det emellertid vanligt att kvitto var
ken begäres eller utfärdas. En dylik sedvana gäller i stor ut
sträckning vid kontantköp — köparen anser sig tillräckligt
trygg om han betalar mot att han får köpeobjektet i sin besitt
ning. Den moderna distributionstekniken har visserligen infört
bruket att detaljhandelns köpare får ett kassakvitto, men syftet
härmed är — bortsett från frågan om byte och om återbäring —
framför allt att butiksinnehavaren skall få en kontroll på butikspersonalen. Den köpare som är ointresserad av byte och
återbäring sparar icke ett dylikt kvitto för att säkra sig mot
framtida krav utan kastar bort det omedelbart, om han ens tar
emot det.
Icke heller säljarens prestation kvitteras — säljaren är nöjd
om han får betalning och har ingen tanke på att han skulle
behöva säkra sig bevisning om att han presterat.
Om endera parten presterar i förskott tar han däremot i regel
kvitto på sin egen prestation för att med stöd av detta seder
mera kunna kräva motparten på motprestationen.
Det sagda gäller sådana köp som i praktiken vanligen ske
kontant. Det gäller också sådana arbetsprestationer som enligt
sedvana betalas kontant, t.ex. körning med taxi.
I andra fall är situationen den att kvitto utfärdas med sikte
på en begränsad kontroll. En spårvägspassagerare som betalat
och fått biljett skall bevara denna till resans slut för att vid
behov kunna styrka att han betalat, men efter avstigningen
kastar han bort biljetten och har ej en tanke på att bevara den
som bevismedel mot framtida påståenden att han ej betalat.
Det förefaller osannolikt att huvudregeln om bevisbördan
skulle upprätthållas i strid mot dessa sedvanor. Om det sålunda
vid en viss typ av transaktion är sedvana att icke taga kvitto
2 Se ovan § 18 vid not 49. Jfr H 1914 s. 449 (skulle såsom kvitto god
tagas en av borgenären utställd räkning försedd med kvitteringsstämpel
men ingen underskrift?).
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vid utväxling av ömsesidiga prestationer, torde man kunna
räkna med att domstolarna förmodligen icke skola ålägga
gäldenären bevisbördan för att han presterat, om det är ostri
digt att borgenären fullgjort sin motprestation och gäldenären
påstår att han presterade samtidigt.3
En viss likhet med de nu behandlade fallen förete de fall då
gäldenären utfärdat ett skuldebrev (eller motsvarande urkund)
på sin förpliktelse.4 Om skuldebrevet är ett presentationspapper
innebär detta att gäldenären icke är skyldig att prestera annorledes än mot utfående av papperet eller mot anteckning på
detta.5 Därmed är bevisbördeproblemet tydligen eliminerat för
alla andra situationer än den då borgenären innehar skulde
brevet och gäldenären ändock påstår att han betalat. Om åter
skuldebrevet icke är ett presentationspapper, uppstår även eljest
frågan om den betydelse innehavet av papperet har för bevis
bördan då det är tvistigt om betalning skett.6
Om borgenären innehar skuldebrevet — detta må vara pre
sentationspapper eller icke —, har innehavet den verkan, att
gäldenären är bevisskyldig för sitt påstående att han betalat.7
Detta uttryckes ofta så att skuldebrevet är bevis om fordran.
Om åter gäldenären innehar skuldebrevet, utgör detta ett bevis
om att betalning skett, som väl endast kan kullkastas genom
bevisning att gäldenären fått skuldebrevet i sin besittning på
orättmätigt sätt. Om slutligen skuldebrevet icke kan företes av
någondera parten, torde bevisbördan ligga på gäldenären, om
borgenären visat att skuldebrevet förstörts eller förkommit för
3 Så Aimé n §14 vid not 28 c—34 beträffande kontantköp, dock med
en konstlad motivering. Annorlunda Olivecrona, Bevisskyldigheten,
s. 168 ff. Jfr H 1918 s. 433 (bank ej bevisskyldig för att hypotek återställ
des i samband med återbetalning av lån).
4 Se nedan § 62 vid not 6.
5 Se ovan § 18 före not 50.
6 Om verkan av notering i kontrabok se H 1877 s. 365.
7 Jfr Nordling, Förhandlingen om rätt, s. 31 ff., Eschelsson,
Skuldebref, s. 135. Lika med att borgenären innehar skuldebrevet är att
det för hans räkning innehaves av tredje man, jfr H 1916 s. 407.
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honom, men eljest på borgenären.8 Skulle borgenären bestrida
att något skuldebrev överhuvud taget överlämnats i samband
med fordringens tillkomst, torde gäldenären först genom att
styrka att så skett kunna undgå bevisbördan för att betalning
ägt rum.9
Ett skuldebrev i borgenärens hand kan emellertid vara försett
med anteckning om betalning och förlorar därmed sin egenskap
av bevis om fordran.10 Detsamma gäller om den i skuldebrevet
gjorda betalningsutfästelsen överkorsats.11 Den omständigheten
att en anteckning om betalning överkorsats kan icke förtaga
anteckningen dess verkan, såvida det ej styrkes att överkors
ningen skett med gäldenärens samtycke.12
När det gäller skuldebrev som intecknats i fast egendom
kommer problemet om anteckningar och överkorsningar i ett
särskilt läge. Skuldebrevet har, så länge personlig betalnings
skyldighet finnes, en dubbel funktion, nämligen att tjäna så
som bevis om fordran mot utfärdaren personligen och såsom
bevis om panträtt i den intecknade egendomen. Saknas person
lig betalningsskyldighet, kvarstår den senare funktionen. Ifråga
om panträtten uppkommer vanligen bevisbördeproblemet i den
formen att tvist råder huruvida panträtten tillkommer skulde
brevets innehavare eller fastighetsägaren. Före ägarhypotekets
införande var problemställningen i stället den, huruvida pant
rätten tillkom skuldebrevets innehavare eller för ögonblicket
vilade; denna problemställning har fortfarande aktualitet be
träffande skuldebrev som intecknats i fartyg.
Att skuldebrevet är överkorsat eller kvitterat såsom betalt
föranleder det antagandet att panträtten tillkommer fastighets8 Nordling, a.a. s. 41, E s c h e 1 s s o n, a.a. s. 135 ff. Jfr dock
SvJT 1951 s. 269 (rf., växlar som lämnats på utdömt belopp kunde ej före
tes av någondera parten, utmätning skulle fortgå).
9 H 1915 s. 346. Jfr H 1889 s. 514. Annorlunda T r y g g e r, Skriftliga
bevis, s. 137.
10 Jfr Nordling, a.a. s. 41 ff.
11 Jfr Nordling, a.a. s. 41 ff., samt H 1889 s. 474 (namn överstruket).
12 Jfr H 1891 s. 542 (till oläslighet överstruken påskrift uppgavs vara ett
kvitto), 1894 s. 371. Jfr också Nordling, a.a. s. 43.
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ägaren (resp, vilar), såvida det icke styrkes att en fastighets
ägare ånyo utgivit handlingen i detta skick.13 Om skuldebrevet
är försett med anteckning om delbetalning kan det emellertid
vara tveksamt om den omständigheten att skuldebrevet utgivits
efter anteckningens tillkomst skall ge fog för ett antagande att
hela panträtten tillkommer innehavaren av skuldebrevet.14
Olika såsom bevis åberopade fakta kunna strida mot var
andra. Det kan sålunda inträffa att borgenären innehar ett
skuldebrev, gäldenären ett kvitto.15 Vid bedömning av denna
situation måste man beakta, att ett skuldebrev kan vara lämnat
för en redan befintlig, ev. förlikningsvis fixerad skuld,16 och att
kvittot kan avse det förhållandet att den äldre skulden enligt
parternas mening upphört genom skuldebrevets tillkomst.17 Sär
skilt finner man dylika kvitteringar i köpebrev å fast egendom,
i vilka det är vanligt att köpeskillingen kvitteras även om den
delvis kvarstår ogulden i form av köpeskillingsreverser.18
Med skuldebrev måste uppenbarligen i nu angivna avseen
den likställas en handling som avser rätt att utfå annan egen
dom än penningar.19
Det kan inträffa att en prestation ostridigt skett men att det
råder delade meningar om ändamålet med prestationen. Antag
att A betalat till B. A påstår att han betalade en skuld, medan
B påstår att betalningen hade ett annat ändamål. Säkerligen har
B bevisbördan om han därefter gör gällande att skulden är
13 Detta styrktes i H 1909 s. 506. Jfr Nordling, Lagfarts- och inteckningslagarne2, s. 194, samt Lamm, Inteckning, s. 82 f. I H 1890
s. 27 och 1895 s. 481 ansågs dock bevisning om förnyat utgivande irrelevant,
vilket väl innebär att utgivandet icke ansågs utgöra ett tillräckligt tydligt
uttryck för fastighetsägarens vilja att återuppliva panträtten. Däremot god
togs i H 1893 s. 441 en skriftlig pantförskrivning i särskild handling av ett
på skuldebrevet kvitterat belopp.
14 Så H 1911 s. 253 samt Lamm, Inteckning, s. 83 f. Annorlunda
måhända H 1893 s. 5.
13 Jfr också H 1887 s. 232 (borgenären innehade skuldebrev, gälde
nären hade återfått pant och åberopade detta såsom bevis om betalning).
16
Se nedan § 56 vid not 43 ff.
17
Se H 1887 s. 468, 1917 s. 239, 1924 s. 374.
18
Jfr SOU 1947:38 s. 175 samt H 1894 s. 317.
19
Jfr nedan § 62 vid not 19—25.
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obetald — en motsatt regel skulle tvinga gäldenären att alltid
begära att få betalningens ändamål specificerat i ett kvitto och
sålunda försvåra betalning per post.20
Om en förpliktelse vilar på flera personer kan det vara ostri
digt att prestation skett men tvistigt vem som presterat eller
åtminstone för vems räkning prestation skett. Frågan får bety
delse då gäldenärerna ha delat ansvar och det alltså vid talan
mot en gäldenär måste avgöras om en skedd avbetalning skall
tillgodoföras honom eller icke. Man finner här en stark tendens
att anse prestationen fullgjord för alla gäldenärernas räkning,
även om den veterligen ombesörjts av en av dem.21
Allt det nu sagda har avsett en situation där tvist råder huru
vida gäldenären skall utgiva en honom åliggande prestation.
Om åter gäldenären ostridigt har fullgjort denna prestation,
kan det likväl råda tvist huruvida fullgörelsen skedde i tid.
Säkerligen ligger här bevisbördan på den borgenär, som vill
göra gällande påföljder av temporärt dröjsmål.
Vid köp av lös egendom anses bevisbördan för brist ligga på
köparen, om han mottagit godset. Dock tillerkännes köparen
vid sådana distansköp, där transporten sker på köparens risk,
20 Annorlunda förhåller det sig om B påstår att betalningen avsåg en
skuld men A gör gällande att någon skuld icke existerade och därför åter
kräver beloppet. Här tas B:s uppgift för god intill dess A styrker att en
skuld icke existerat, se H 1875 s. 323, 1917 s. 327. Det kan också hända
att parterna äro ense om att någon skuld icke existerade men likväl lämna
olika uppgift om anledningen till betalningen; även i dessa fall ges mot
tagarens uppgift vitsord. Se H 1879 s. 405 (handpenning mottagen med
förverkandeförbehåll?), 1902 s. 155 (försträckning eller tillskott till bolag?),
1922 s. 589 (försträckning eller redovisningsmedel?), SvJT 1929 rf. s. 38
(försträckning eller vederlag för arbete?), jfr också Svea HovR 10/6 1949
i mål G. Håkansson ./. G. Eriksson (A lämnade B en check och krävde
senare redovisning; B invände att A fått kontanter mot checken och vann).
Motsvarande regel kan tillämpas även på naturaprestationer, se SvJT 1928
rf. s. 22 (arbete som borde avlönas eller tillskott till bolag?).
Frågan vilken av två förpliktelser som uppfyllts genom en prestation
behandlas ovan § 16.
21 H 1895 s. 139, 1906 s. 269 och 376, 1911 s. 588, 1915 s. 542. I vissa
av fallen åberopades dock särskilda omständigheter till stöd för detta slut.
Annorlunda SvJT 1923 rf. s. 56.
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den lättnaden att han kan fullgöra sin bevisning genom att
styrka att brist förelåg vid godsets framkomst; det ankommer
därefter på säljaren att styrka att bristen uppkommit under
transporten.22 Har godset avvisats eller godvilligt återtagits,
anses bevisbördan ligga på säljaren.23

2. Andra former av oriktig prestation å
gäldenärens sida.

Frågan om bevisbördans fördelning vid andra former av
oriktig prestation å gäldenärens sida än dröjsmål har uppmärk
sammats bl.a. ifråga om fel i gods som avlämnats till fullgö
rande av ett köpeavtal. Här anses bevisbördan såsom huvud
regel ligga på den av kontrahenterna som har godset i sin
besittning.24
Det förekommer emellertid att säljaren enligt avtalet skall
prestera ett bevis om varans kvalitet i form av ett besiktningscertifikat eller en liknande handling. En sådan avtalsbestäm
melse kan dessutom ha den innebörden att köparen icke får föra
bevisning om att certifikatets innehåll är oriktigt; utan sär
skilda skäl kan detta dock knappast antagas.25
Ett särskilt intresse har lagstiftaren ägnat bevisfrågan när
22 H 1925 s. 478.
23 Se närmare A 1 m é n Tillägg till § 51 vid not 94—100.
24 Se närmare A 1 m é n Tillägg till § 51. Jfr nedan § 25 vid not 65.
25 Jfr H 1931 A 30 och Handelsbruk II nr 105. Vid import av kol och
koks brukar i köpeavtalet stadgas, dels att varan skall komma från en viss
gruva (och ev. vara av en viss typ), dels att gruvcertifikat eller annat
ursprungsbevis skall vara »avgörande för kvalitet». Denna klausul ger
upphov till två olika frågor, som icke alltid hållits isär. Den ena är huru
vida köparen kan tillåtas föra bevisning om att certifikatets innehåll är
oriktigt, en fråga som i H 1939 s. 352 besvarades nekande. Det numera
vanliga kontraktsformuläret »Britscan» står emellertid på en annan stånd
punkt, i det att klausulen i fråga avslutas med orden »unless any irregu
larity is proved». Den andra frågan är huruvida köparen kan ställa några
andra kvalitetskrav än att varan skall överensstämma med certifikatet;
i H 1935 s. 340 besvarades även denna fråga nekande. Köparen har alltså
icke krav på att varan skall motsvara vad denna gruva (inom angiven typ)
normalt producerar, jfr ovan § 4 vid not 13.
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det gäller arrendators plikt att vårda arrendefastigheten. Nyttjanderättslagen ger sålunda regler om till- och avträdessyn.
Genom syneförfarandet skall fastslås vilket skick fastigheten
hade vid vårdtidens början och vid dess slut. Part som är miss
nöjd med synemännens uttalanden kan klandra synen men
torde då ha bevisbördan för sitt påstående att fastighetens be
skaffenhet var en annan än vad synemännen uppgivit. Får
synen vinna laga kraft, är motbevisning ej vidare tillåten. Om
syn ej hållits, kan däremot bevisning om fastighetens skick
föras i annan ordning.26

3. Vållande å gäldenärens sida.
I detta sammanhang upptages frågan om bevisbördan för
vållande då detta ingår såsom rekvisit i underlåten uppfyllelse.
Frågan om bevisbördan för ett vållande som icke är rekvisit
för underlåten uppfyllelse utan blott för skadeståndsskyldighet
behandlas i samband med reglerna om skadeståndsskyldighets
inträde.27
Vid förpliktelser att med omsorg eftersträva ett resultat tilläm
pas i viss utsträckning den regeln att vållande presumeras så
snart det är utrett att det önskade resultatet icke uppnåtts. Detta
gäller vid de hithörande förpliktelser som gå ut på att gäldenären skall vårda egendom. Det är en allmän uppfattning, som
kommit till uttryck i vissa lagrum, i rättspraxis och i doktrin, att
vårdaren är bevisskyldig för att skada uppkommen under vård
tiden icke vållats av honom.28
26 Se NyttjL 2: 10—13 i 1943 års lydelse samt kommentaren till dessa
lagrum i Skarstedt m.fl., Arrendelagstiftningen2.
27 Se nedan § 48 vid not 77—82.
28 Se beträffande lega av lös egendom H 1931 s. 462 och Hasselrot,
HB, VI s. 1177 ff., beträffande hgra SvJT 1944 rf. s. 51 (annorlunda
Walin, Hyreslagen3, s. 132, och L ej man, Hyresvärd och hyresgäst,
s. 208 f.), beträffande deposition UpplL 12 § samt H 1875 s. 379, 1898 s. 224,
1950 s. 5, 1951 s. 365 samt ev. H 1920 s. 398 och SvJT 1922 rf. s. 76 (annorlunda
underinstanserna i H 1938 s. 611) ävensom Hasselrot, HB, IV2 s. 92 ff.,
och W i k a n d e r, Tullverkets ansvarighet, s. 77 ff., beträffande lån
H 1953 s. 409 samt Hasselrot, HB, V s. 889 f., beträffande pantsätt-
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Haaglagen 4 § 2 mom. ger emellertid bortfraktaren anvisning
på hur han skall fullgöra sin exculpationsbevisning genom att i
punkterna c—p räkna upp vissa skadeorsaker, för vilka bort
fraktaren ej svarar. Om förhandenvaron av en dylik orsak
styrkes, blir bortfraktaren ansvarig endast om konossementshavaren styrker vållande å bortfraktarens sida.
I vad mån en presumtion för vållande gäller även vid sådana
förpliktelser att med omsorg eftersträva ett resultat, som icke
avse vård av egendom, synes icke möjligt att fastställa.
När det gäller förpliktelser att med omsorg eftersträva bästa
möjliga resultat kan man icke såsom i de nu behandlade fallen
anknyta en presumtion för vållande till det faktum att ett
bestämt resultat uteblivit. Det vore emellertid tänkbart att låta
presumtionen inträda då borgenären styrkt att gäldenären icke
uppnått ett normalt resultat. Detta är dock möjligt blott om
man nöjer sig med en generell karakteristik av den föreliggande
situationen, t.ex. att en resa mellan två hamnar normalt tar 10
dagar eller att en rörelse av viss typ normalt avkastar 10 %
på insatt kapital. Om man däremot individualiserar situationen
och beaktar de svårigheter som mött gäldenären i det förelig
gande fallet, kommer man snart till en punkt där bevisning om
att normalt resultat ej uppnåtts blir identisk med bevisning om
att vållande ligger gäldenären till last.
Det är möjligt att man i viss utsträckning arbetar med en
generell normalitetsbedömning och en därtill anknuten presum
tion för vållande.29 I andra fall gör man det säkerligen icke;
ning Hasselrot, HB, VIII s. 1748 f., beträffande befraktning SjöL
118 och 172 §§, Haaglagen 4 § 2 mom. och luftbefordringslagen 18 och
20 §§ ävensom Hammarskjöld, Fraktaftalet, s. 78 ff. (jfr däremot
SvJT 1943 rf. s. 39 ang. bilfrakt, där domstolen måhända ansett det vara
riktigt att icke vända bevisbördan men ställa ett relativt svagt beviskrav).
Hit hör säkerligen också sysslomans ansvar för den fysiska vården av
egendom som han tagit i sin besittning; exempel härpå utgöra måhända
H 1940 s. 442 och 1947 s. 13 (förpliktelse att sända in tipskupong). Om
säljarens ansvar efter farans övergång men före avlämnandet se nedan
§ 48 vid not 79—80.
29 T.ex. vid tillämpningen av SjöL 130 §. I H 1930 s. 158 (förlust under
förmögenhetsförvaltning) hade man kunnat göra det men ville ej.
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det kommer t.ex. icke ifråga att på grund av presumerat vål
lande ålägga styrelsen i ett aktiebolag skadeståndsskyldighet
blott av den anledningen att bolagets vinst understigit den för
branschen normala.30

C. Reklamation såsom villkor för rätt att åberopa unåerlåten
uppfyllelse.
Om underlåten uppfyllelse föreligger, kan borgenären likväl
förlora sin rätt att göra påföljder gällande, såvida han ej inom
viss tid reklamerar hos gäldenären.31
Reglerna om reklamation måste avgränsas från regler om
förlust av rätt på grund av preklusion och preskription.32 Reg
lerna om preklusion kunna klart skiljas från de övriga: det
är här fråga om fall då borgenären förlorar sin rätt om han
ej gör den gällande inom en in casu av myndighet fastställd
frist. Svårare är att draga en gräns mellan reklamationsregler
och preskriptionsregler. Man torde i själva verket icke komma
längre än att de typiska reklamationsreglerna äro inriktade
på kort sikt — borgenären skall låta höra av sig hos gäldenären
kort tid efter det att han insett eller bort inse att han kunde
göra en påföljd gällande — medan de typiska preskriptions
reglerna se saken på längre sikt och ålägga borgenären att,
oavsett om han har kännedom om sitt anspråk eller icke, efter
längre tids förlopp visa att han alltjämt vidhåller ett anspråk
som gäldenären icke uppfyllt. Åtskilliga övergångsfall finnas —
t.ex. regeln i köplagen 54 § — och den uppdelning av materia
let, som här och nedan i kapitlet om preskription göres, måste
bli i viss mån godtycklig. /
30 Jfr SOU 1941:9 s. 650. Se också H 1909 s. 345. Hasselrot, HB,
VII s. 1315, uppställer emellertid den regeln att syssloman har bevisbördan
om förlust uppstått för huvudmannen.
31 Haaglagen 3 § 6 mom. har en reklamationsregel, som innebär att
bristande reklamation medför omkastning av bevisbördan men icke förlust
av rätten att göra påföljder gällande. Jfr härom SOU 1936: 17 s. 155 ff.
32 Se nedan § 58 vid not 136—145 om preklusion, § 57 och § 58 vid not
1—135 om preskription.

204

REKLAMATION

§ 20

Även vid avvikelse från garanterad standard kan borgenären
ha reklamationsplikt.33 Det nu sagda gäller även gränsdrag
ningen mellan dessa regler och reglerna om preskription.
Ytterligare en avgränsning bör göras mot vissa regler som
endast beröra borgenärens rätt att häva på grund av under
låten uppfyllelse. Dels förekommer det regler som innebära att
hävningsförklaring måste avges inom viss tid efter det att hävningsanledningen kommit till borgenärens kännedom (resp,
bort inses av denne). Dels förekommer det att borgenärens pas
sivitet inför underlåten uppfyllelse av gäldenären får (men inte
alltid behöver) uppfattas såsom en hävning från borgenärens
sida. De nu åsyftade reglerna betecknas vanligen såsom reklamationsregler men behandlas lämpligen i samband med reg
lerna om hävning.3435
Lagstiftaren har ägnat reklamationsproblemet särskild upp
märksamhet i köplagen och kommissionslagen. De här upp
ställda reglerna ha emellertid starkt påverkat rättspraxis på
övriga områden, ibland så att man förklarat dessa regler ha
karaktären av »allmänna rättsgrundsatser» eller ändock kopie
rat dem, ibland åtminstone så att en längre tids passivitet inför
underlåten uppfyllelse ansetts medföra att borgenären förlorat
rätten att göra påföljder gällande.
När prestation uteblir, synes man vara återhållsam med att
kräva reklamation. Köplagen stadgar sålunda här reklamationsskyldighet blott i det undantagsfallet att det rör sig om ett
partiellt dröjsmål, som är att karakterisera såsom brist?5/ På
gränsen till reklamationsreglernas område ligga emellertid vissa
fall då en borgenär genom att icke precisera sitt anspråk eller
icke avhämta egendom vållat gäldenärens dröjsmål och seder
33 Se nedan § 25 vid not 69—80 och § 26 efter not 23.
34 Se nedan § 38 vid not 33—35 och vid not 31—32.
35 KöpL 52 §; jfr om brist ovan § 19 vid not 6. Ett med brist analogt fall
vid penningbetalning förelåg i H 1938 s. 123; det är dock ovisst om borge
nären här genom att icke reklamera ansetts förlora jämväl rätten att utkräva
det felande beloppet. Att borgenärens passivitet inför ett svävande dröjs
mål kan ha hävningsverkan framgår av KöpL 26 och 31 §§, se nedan
§ 38 vid not 31—32.
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mera ansetts hava förverkat all rätt till prestationen genom sin
passivitet.36
I en viss särställning står emellertid det fallet att borgenären
mottager en förklaring från gäldenären att denne icke kommer
att prestera. En dylik förklaring ger borgenären fog att antecipera dröjsmål hos gäldenären och ger honom därmed hävningsrätt.37 Förklaringen anses också kunna ha den verkan
att avtalet, om borgenären icke protesterar, anses hävt av
denne.38 Rättspraxis har emellertid icke varit helt främmande
för att gå ett steg längre och tillmäta borgenärens passivitet den
verkan att han förlorar rätten att över huvud taget göra någon
påföljd gällande av dröjsmålet. Det har sålunda i en del fall
ansetts att en arbetstagare, som blivit obehörigen avskedad
och icke vill godkänna avskedandet, bör stå på sig och protes
tera innan han lämnar arbetsplatsen och att han har bevis
bördan för att så skett.39 Andra avgöranden, som dock icke ge
alldeles klart besked, tyda på att detta är en passerad stånd
punkt och att man numera icke ställer lika stora krav på be
stämt uppträdande hos arbetstagaren.40 För köplagens område
anses man i varje fall icke böra gå utöver den nyss angivna
regeln att borgenärens passivitet kan medföra att avtalet är att
anse såsom hävt av denne.41
Vad härefter beträffar temporärt dröjsmål är att anteckna,
att köplagen ålägger köparen plikt att reklamera mot ett sådant
36 Se nedan § 52 vid not 36. Jfr också H 1920 s. 568 (lång tids passivitet
ansågs visa att skada genom dröjsmålet ej uppstått).
37 Se ovan § 19 vid not 14.
38 Se nedan § 38 vid not 32.
39 Se H 1881 s. 15, 1892 s. 434, 1894 s. 168. Jfr H 1906 s. 221 samt 1907
s. 23 (obefogat avskedande genom representant vars behörighet var tvivel
aktig). Se också Hasselrot, HB, X s. 2176 f.
40 Se H 1909 s. 31, 1916 s. 314, 1924 s. 128, jfr också H 1874 s. 33, 1880
s. 424. Jfr ytterligare H 1878 s. 135 (skogsavverkning, diss. i HovRn), 1917
s. 615 (hyra, diss. i HovRn), 1948 s. 376 (tjänsteavtal, obefogat frånträdande).
41 Se A 1 m é n § 26 vid not 48 a—48 c samt Eklund i TfR 1937
s. 438; jfr Almén § 28 vid not 148—150. Jfr också H 1905 s. 211 (jord
ägare återtog skötseln av gård som arrendatorn lämnade åt sitt öde men
ansågs ej därigenom ha godtagit arrendatorns obefogade frånträdande).
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dröjsmål från säljarens sida men däremot icke ålägger säljaren
att reklamera mot ett dröjsmål av detta slag från köparens
sida.42 I vad mån denna distinktion mellan naturaprestation
och penningprestation låter sig överföras till andra områden är
ovisst, då rättspraxis icke ger någon ledning.43
Utanför Skandinavien synes man vara ganska främmande för att
kräva reklamation vid temporärt dröjsmål (men icke för att kräva att
hävning skall ske utan uppskov), jfr t.ex. uttalandet i Rabel I
s. 442 f.

Framför allt kommer reklamationsskyldighet ifråga vid orik
tig prestation, särskilt i de fall då gäldenären presterat något
annat än det som han borde prestera. Köplagen föreskriver
alltså att köparen skall reklamera mot fel i godset, vid handelsköp genast och vid annat köp utan oskäligt uppehåll efter det
han märkt felet. Lagen ålägger honom dessutom en undersök
ningsplikt i den formen att den lägger honom till Jast även den
vetskap han bort förvärva vid en undersökning av godset.44 Den
för civilköp stadgade reklamationsplikten har genom analogi
slut överförts på tillverkningsavtal45 och den har även i mer
eller mindre uppmjukad form tillämpats på andra områden.46
Stränga reklamationsregler finnas också i vissa frakträtts
liga bestämmelser om fraktförarens vårdplikt.47
Den schweiziska köprätten innehåller reklamationsregler motsva
rande den skandinaviska rättens, se OR Art. 201. I andra länder stäl
ler man vanligen betydligt mindre krav på reklamation mot oriktig
42 KöpL 27 §. Jfr H 1924 s. 227 (reklamation mot svävande dröjsmål
fick gälla även när dröjsmålet övergick till att vara temporärt). Säljaren
är emellertid vid temporärt dröjsmål skyldig att häva inom viss tid, se
KöpL 32 § och nedan § 38 vid not 34—35.
43 Jfr Hasselrot, HB, IX s. 1915 ff. — Järnvägstrafikstadgan har
en särskild regel om reklamation mot överskridande av leveransfrist, se
§ 90 2 mom. b). Se också luftbefordringslagen 26 § 2 st.
44 Se KöpL 52 och 51 §§.
45 H 1931 s. 208 (I), 1943 s. 272. Jfr H 1904 s. 136.
48 H 1898 s. 507 (agent mottog från huvudmannen gods som icke kunde
säljas), 1916 s. 158 (sålt gods avlämnat på oriktig plats).
47 Se järnvägstrafikstadgan § 90 2 mom. c) och d), SjöL 121 §, luftbefordringslagen 26 § 2 st. Dessa reklamationsregler avse emellertid icke
de fall då vårdobjektet helt gått förlorat, jfr KProp 1936 nr 133 s. 71.
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prestation från säljarens sida. Tysk rätt har likartade bestämmelser
endast för handelsköpens del (HGB § 377) och nöjer sig för civil
köpens del med regeln att en köpare, som vid mottagandet av godset
känner till att detta är felaktigt, omedelbart måste — om han ej
avvisar godset — förbehålla sig rätten att tala å felet (BGB § 464).
Härtill komma dock vissa regler om sex månaders preskription (BGB
§ 477). Fransk rätt kräver blott att talan å fel skall instämmas till
domstol »dans un bref délai»; huruvida denna frist är iakttagen
prövar domstolen fritt med beaktande av felets natur och sedvanan
(Cciv art. 1648). Engelsk rätt synes icke kräva någon form av rekla
mation såsom villkor för att en köpare skall kunna kräva skadestånd.

En prestation kan emellertid vara till den grad oriktig att
den icke är relevant och att alltså situationen skall betraktas
så som om ingen prestation alls skett. Den som köpt en silver
skål måste uppenbarligen reklamera enligt 52 § om han mot
tager en tennskål, kanske också om han mottager en glasskål,
men säkerligen icke om han mottager ett tröskverk. Hur man
skall fixera gränsen mellan oriktig prestation som är relevant
och oriktig prestation som är irrelevant kan emellertid vara
tveksamt. Det har ibland, särskilt i tysk rätt, gjorts gällande
att reglerna om reklamation mot oriktig prestation icke skulle
vara tillämpliga om en säljare avlämnat gods som »för det all
männa föreställningssättet framstår såsom gods av annat slag»,
såsom ett aliud, för att använda det i Tyskland gängse uttrycks
sättet. Denna vaga formel torde dock ge reklamationsreglerna
ett alltför snävt tillämpningsområde. Kanske träffar man bättre
den gängse uppfattningen om man, i analogi med köplagen 50 §,
anser den oriktiga prestationen vara relevant om den, efter vad
borgenären måste antaga, av gäldenären avlämnats såsom fullgörelse.48
Den tyska HGB § 378 stadgar härom, att felreglerna äro tillämp
liga om en annan vara än den avtalade levererats, om ej den levere
rade varan uppenbarligen avviker så avsevärt från vad som avtalats,
att säljaren måste betrakta köparens godkännande såsom uteslutet.
I den tyska diskussionen om Lieferung eines aliud har man emeller
tid blandat in även frågan om felreglerna skola vika för reglerna
48 Se A 1 mé n
not 44.

Rubriken till §§ 42—54 vid not 39—44 a, särskilt i
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om misstag, när sålt gods till sina egenskaper alltför mycket avviker
från vad köparen har rätt att fordra. Se Enneccerus & Leh
mann § 108 II 1 och § 112 III 1.
Problemet har betydelse egentligen då det rör sig om en generiskt bestämd prestation. Man kan emellertid ställa frågan om
icke köplagens reklamationsregler kunna vara tillämpliga även
då säljaren i stället för ett individuellt köpeobjekt avlämnat ett
annat av likartad beskaffenhet. På denna punkt ha olika me
ningar framförts inom doktrinen.49
Även vid den typ av underlåten uppfyllelse som karakterise
ras såsom vållande hos gäldenären har ett krav på reklamation
i vissa sammanhang uppställts.50 Likaså ger rättspraxis exem
pel på att reklamationsskyldighet ansetts föreligga vid under
låten uppfyllelse av negativ förpliktelse.51
De i lag givna reklamationsregler, som avse oriktig prestation
eller vållande hos gäldenären, äro icke tillämpliga då svikligt
förfarande ligger gäldenären till last,52 ej heller då gäldenären
visat grov vårdslöshet och tillskyndat borgenären märklig
skada.53
Utöver de nu refererade reglerna har köplagen ännu en reklamationsregel av en avvikande typ, som också skulle kunna
betecknas såsom en preskriptionsregel. Lagens 54 § föreskriver
nämligen att reklamation mot fel eller brist i varje fall — om
ej svek föreligger — måste ske inom ett år efter det att köparen
mottagit godset, oavsett om köparen inom denna tid märkt eller
bort märka felet eller bristen. En liknande frist sätter kommis
sionslagen 25 § för det fallet att inköpskommissionär vållat att
kommittenten erhållit gods behäftat med fel eller brist.
Något analogislut från sist angivna regler har icke gjorts i
rättspraxis och är säkerligen ej heller att vänta.
49 Se A 1 m é n Rubriken till §§ 42—54 i not 43 samt W i n r o t h, Köp,
s. 233 f.
50 Se KommL 20 § samt vissa särskilda regler om inköpskommission
i 21—23 §§. Se vidare SvJT 1929 rf. s. 50 (reparation) och 1940 rf. s. 67
(förvaring).
51
H 1913 s. 469 (överträdelse av konkurrensförbud).
52
Se härom nedan § 29 vid not 29—31 och vid not 85—90.
53
KöpL 53 §, KommL 24 §.
14 — 557460
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De nu refererade bestämmelserna kunna modifieras av av
talsbestämmelser eller fakturaklausuler.54
Det är sålunda ytterst vanligt att en faktura innehåller före
skrift att anmärkningar mot varans beskaffenhet måste göras
inom viss kort tid för att vinna avseende. En dylik klausul
anses — oavsett om den gäller till köparens nackdel — dock
hava den verkan att köparen i varje fall kan dröja med rekla
mation till slutet av den i klausulen nämnda tiden, även om
han enligt köplagen bort reklamera tidigare.55
Av något annan karaktär äro sådana avtalsklausuler enligt
vilka en säljare eller tillverkare åtager sig garanti under viss
tid.56 Vid köp anses en dylik klausul icke modifiera reglerna i
köplagen 51 och 52 §§.57 Däremot inverkar garantin på den i
54 § stadgade ettårsfristen åtminstone så att en garantitid som
överstiger ett år träder i stället för denna frist; däremot är det
ovisst om en kortare garantitid förkortar fristen.58
Vid tillverkningsavtal ligga förhållandena något annorlunda
till. Här saknas en motsvarighet till köplagen 54 §, och HD har
i en dom icke velat antaga att ett i ett avtal rörande husbygg
nad givet stadgande om garantitid skulle ha samma verkan
som köplagens nämnda regel. Beställaren ansågs alltså icke förlustig rätten att tala å fel som yppats först efter garantitidens
utgång och ej rimligen kunnat dessförinnan upptäckas. Dom
skälen antyda emellertid att garantitiden däremot skulle kunna
ha betydelse för fel som upptäckts eller rimligen bort upp
täckas under denna tid, förmodligen så att beställaren åtmins54 Handelsbruk II nr 145 omtalar ett fall då reklamation enligt sedvänja
icke behövde ske. Jfr å andra sidan SvJT 1944 rf. s. 38 (verkan av för
summelse att iakttaga en vid godsbefordran med bil avtalad reklamationsplikt).
55 Se H 1914 s. 394 och A 1 m é n § 52 i not 18 a.
56 Märk att ordet garanti här användes i en annan betydelse än den i
detta arbete gängse, se ovan § 2 vid not 29 och nedan § 21 vid not 1.
57 A 1 m é n § 53 vid not 21—23. Så Handelsbruk II nr 117 men annor
lunda a.a. I nr 19—21.
58 Se om längre garantitid A 1 m é n § 54 vid not 25 a. Se också H 1935
s. 420 (tre års garanti för konservparti; en del av partiet visade sig fel
aktigt före garantitidens utgång, en del senare).
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tone i viss utsträckning har rätt att vänta med reklamation till
garantitidens slut även om reklamation bort kunna ske tidi
gare.59
Gäldenären kan givetvis avstå från att åberopa att reklama
tion icke skett i rätt tid. Domstolarna ha i åtskilliga fall ansett
samma verkan följa därav att gäldenären utan att anmärka på
den reklamation som skett inlåtit sig på förhandlingar rörande
frågan om underlåten uppfyllelse förelåg eller ej.60
Bevisbördan för att reklamation har skett åligger säkerligen
alltid borgenären.61 En annan sak är vilken part som har bevis
bördan för de omständigheter som medföra att reklamation
bort ske. Här kan någon generell regel näppeligen uppställas.
Det har emellertid ansetts åligga en säljare att styrka att köpa
ren haft vetskap om ett fel i sålt gods så tidigt att skedd rekla
mation avgivits för sent.62
D. Påföljder av underlåten uppfyllelse.

Underlåten uppfyllelse av en gäldenärsförpliktelse innebär,
såsom förut framhållits, att åtminstone någon påföljd träffar
gäldenären. I avbidan på att påföljderna närmare undersökas
längre fram i arbetet, angivas här i korthet de påföljder som
komma ifråga vid underlåten uppfyllelse.
Vid dröjsmål kan borgenären påkalla tvång till fullgörande,
59 H 1946 s. 666. Jfr H 1913 s. 311. Svenska teknologföreningens formu
lär 10 med Allmänna bestämmelser för entreprenader inom husbyggnadssamt väg- och vattenbyggnadsfacken stadgar dels (§ 20 p. 3) att bygg
herren ofördröjligen skall reklamera mot sådana under garantitiden iakt
tagna bristfälligheter som kräva skyndsamt avhjälpande eller äro av
väsentlig beskaffenhet, dels (§ 19 p. 3) att det omedelbart före garanti
tidens utgång skall, om byggherren så påfordrar, hållas garantibesiktning,
dels (§ 20 p. 6) att fel eller brist, som förefunnils vid garantibesiktningen
men då icke märkts eller rimligen bort märkas, skall avhjälpas av entre
prenören, dock endast i den mån felet eller bristen visas ha sin grund i
grov vårdslöshet av denne.
60 Se om reklamation enligt köplagen 52 § A 1 m é n § 52 vid not 50 a—
51 samt H 1934 s. 533. I H 1939 s. 74 (3 mot 2) ville HD ej tillämpa
samma princip då köparen försuttit den i köplagen 54 § stadgade fristen.
61 Se om köp av lös egendom A 1 m é n § 52 vid not 52.
62 Se A 1 m é n § 52 vid not 53.
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i den mån denna påföljd överhuvud taget står till buds.63 I
vissa fall kan också borgenären ha rätt att själv skaffa sig fullgörelse64
Vid alla slag av underlåten uppfyllelse kan borgenären ha
rätt att innehålla egen prestation såsom ett provisorium i avbidan på fullgörelse eller hävning.65 Provisoriet kan ibland av
vecklas genom att borgenären för gäldenärens räkning förfogar
över innehållen egendom66
Underlåten uppfyllelse kan också ge borgenären rätt att häva
ett avtal eller också en rått att eljest inhibera naturaprestation 61
En oriktig prestation kan borgenären i många fall avvisa;
härigenom uppkommer ett dröjsmål som i sin tur kan ha andra
påföljder.68
Någon gång är det avtalat att dröjsmål med en prestation
skall ge borgenären rätt att kräva en annan prestation i förtid.69
Vidare kan underlåten uppfyllelse medföra rätt för borge
nären att slippa stå faran för en händelse, som eljest skulle ha
legat honom till last.70
Ett betydande rum bland påföljderna av underlåten upp
fyllelse intar rätten att kräva penningersättning,14 främst i form
av skadestånd men även i form av värdeersättning, vederlagsersättning eller vite.72
Slutligen kan straff komma ifråga såsom påföljd av under
låten uppfyllelse.73
I affärslivet förekomma emellertid avtalsklausuler som i hög
grad begränsa borgenärens möjligheter att göra påföljder gäl
lande. Inom den mekaniska verkstadsindustrien är det sålunda
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vanligt att säljaren allenast medger köparen rätt att avvisa
obrukbara delar av en maskinleverans och sålunda utesluter
alla de övriga påföljder av fel — exempelvis hävningsrätt, rätt
till prisnedsättning och rätt till skadestånd — som eljest skulle
komma ifråga.74
Underlåten uppfyllelse av en borgenärs förpliktelse medför —
om underlåtenheten har karaktären av dröjsmål -— i första
hand den påföljden att gäldenären har rätt att hålla inne sin
prestation, 7576såsom ett provisorium i avbidan på fullgörelse.
Provisoriet kan ibland avvecklas genom att gäldenären för bor
genärens räkning förfogar över innehållen egendom.™ I andra
fall kan det avvecklas genom att gäldenären presterar genom
deposition77
Vidare kan underlåten uppfyllelse ibland ge gäldenären rätt
att häva ett avtal78 En oriktig prestation kan gäldenären också
i viss utsträckning avvisa, med den verkan att dröjsmål in
träder.79
Dröjsmål å borgenärens sida kan medföra att gäldenären
slipper stå faran för egendom.80
Slutligen kan underlåten uppfyllelse av en borgenärsförpliktelse ge gäldenären rätt till penningersättning, åtminstone i form
av kostnadsersättning ,81 möjligen också i form av skadestånd 8283
Härtill kommer ytterligare att underlåtenhet att förhindra
eller begränsa skada kan medföra att en borgenären tillkom
mande ersättning på grund av underlåten uppfyllelse å gäldenärens sida nedsättes eller helt bortfaller 88
74 Se t.ex. 1927 års Allmänna leveransbestämmelser för den mekaniska
verkstadsindustrien p. 25 och 28. Klausuler som avse allenast en viss på
följd behandlas i det följande i samband med de särskilda påföljderna.
75 Se nedan § 35 vid not 83—94.
76 Se nedan § 36 vid not 11—13.
77 Se nedan § 34 och ovan § 12 vid not 31—50.
78 Se nedan § 37 vid not 107—113.
79 Se nedan § 40 vid not 23—25.
80 Se nedan § 42 vid not 14—15.
81 Se nedan § 50 vid not 14.
82 Se nedan § 48 vid not 84—85.
83 Se nedan § 46 och § 47 vid not 36—39.
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§ 21.
I föregående huvudavdelning ha behandlats förpliktelser till
uppfyllelse. Dessa gå ut på att gäldenären är skyldig att göra
något eller att icke göra något. Framställningen övergår nu till
en annan typ av förpliktelser, som benämnas garantiförpliktelser och som innebära att gäldenären — utan att någon förplik
telse till uppfyllelse är för handen —- ansvarar för att vissa
fakta föreligga vid en viss tidpunkt.1 Ansvaret innebär att en
för borgenären ogynnsam avvikelse från dessa fakta kan med
föra vissa påföljder. Om en avvikelse medför åtminstone någon
påföljd säges den vara relevant.2
Även på detta område har man att räkna med ett antal
borgenärsförpliktelser. Underlåten uppfyllelse av en sådan för
pliktelse kan hindra att en avvikelse blir relevant eller begränsa
dess verkningar. I viss utsträckning kan relevans också hind
ras av att borgenären vid garantins tillkomst hade vetskap om
att en avvikelse förelåg. Omvänt kan vetskap hos gäldenären
vara en förutsättning för relevans.
Även om en avvikelse är relevant kan borgenären genom
bristande reklamation ha förlorat rätten att göra påföljder
gällande.
Vid åtskilliga garantiförpliktelser har gäldenären regressrätt
mot tredje man för vad han fått utgiva på grund av sin garanti.
En undersökning av garantiförpliktelserna kommer i anslut
1 Om denna definition se ovan § 2 vid not 29.
2 Märk att begreppet underlåten uppfyllelse vid förpliktelser till upp
fyllelse svarar mot begreppet relevant avvikelse vid garantiförpliktelser
I det förra fallet bygger man alltså begreppsbildningen utan hjälp ai
relevansbegreppet.
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ning till det nu sagda att avse dels frågan vad garantin gäller
(I kap.), dels frågan om garantiborgenärens förpliktelser (II
kap.), dels frågan om relevanta avvikelser (III kap.), dels frå
gan om regressrätt (IV kap.).
Framställningen av garantiförpliktelserna rör ett område av
obligationsrätten, som tidigare blivit föremål för endast ringa
uppmärksamhet i systematiska arbeten. Den föreliggande fram
ställningen måste därför betraktas såsom ett försök att inordna
en ny materia under obligationsrättens systematik. För detta
ändamål har det varit nödvändigt att göra åtskilliga begrepps
bestämningar, som endast delvis kunnat stödas på en tidigare
tradition. Det har emellertid varit nödvändigt att göra detta för
sök, för att icke obligationsrättens system skulle bli alltför
ofullständigt.
I KAP. VAD GÄLLER GARANTIN?

En garantiförpliktelse kan gälla de mest skiftande slag av
fakta. Någon verklig kartläggning av de olika garantiförpliktel
ser som förekomma i praktiken har ej skett. I det följande göres
emellertid ett försök att fastställa vissa huvudtyper av sådana
förpliktelser.
En garantiförpliktelse bestämmes till sin innebörd dels av de
fakta garantin avser, dels av den tidpunkt då dessa fakta skola
föreligga. Den väsentliga distinktionen göres lämpligen mellan
en garanti som avser fakta vilka föreligga i nutid eller förfluten
tid och en garanti som avser framtida fakta. Denna distink
tion lägges till grund för den följande framställningen.
Det bör emellertid påpekas att det ibland är en formuleringsfråga om man vill hänföra en garanti till nutida eller till fram
tida fakta. Om den som upplåtit en lokal för allmänheten ådra
ger sig påföljd därigenom att en besökare råkar ut för ett av
lokalens bristfällighet förorsakat olycksfall, kan man definiera
garantin antingen såsom avseende lokalens beskaffenhet vid
upplåtelsen eller såsom avseende själva olycksfallet. Fall av
denna typ hänföras i det följande till garanti avseende nutida
fakta.
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A. Garanti som avser fakta i nutid eller
förfluten tid.
§ 22.
Det förekommer i olika sammanhang att en person gör ut
talanden om vissa fakta, som uppges nu föreligga eller en gång
hava förelegat, på ett sådant sätt att han därmed ådrager sig
garanti för riktigheten av vad han uttalat. I viss utsträckning
förekommer det dessutom att en person ådrager sig ett mot
svarande ansvar enbart genom passivitet, alltså genom att han
tiger vid ett tillfälle då han bort tala om att vissa fakta icke
förelågo eller åtminstone bort förklara att han icke önskade
åtaga sig någon garanti för dessa fakta.
Vissa dylika garantiförpliktelser äro kombinerade med en
förpliktelse till uppfyllelse, närmare bestämt en förpliktelse som
avser överlåtelse, upplåtelse eller vård av egendom.1 Andra
dylika förpliktelser äro fristående.

1.
a)

överlåtares och upplåtares garanti.

Inledning.

Överlåtare och upplåtare ha i allmänhet ansvar för att den
egendom, som överlåtes eller upplåtes, har en viss standard. En
för borgenären ogynnsam avvikelse från denna standard bru
kar betecknas såsom ett fel.2*
I nordisk rätt har man vid behandlingen av hithörande pro
blem i allmänhet skjutit begreppet fel i förgrunden — man
utgår sålunda från avvikelserna i stället för att utgå från de
fakta garantin avser. Detta medför ibland vissa framställnings tekniska svårigheter.
Garantin grundas i en del hithörande fall på att gäldenären
lämnat uppgifter om egendomen. Man skulle i dessa fall kunna
1 Kombinationen med en förpliktelse till uppfyllelse kan emellertid vara
nominell, nämligen i sådana fall då ett köp avser egendom som avlämnas
samtidigt med avtalet eller som icke alls behöver avlämnas. I dylika fall
har säljaren icke någon annan förpliktelse än garantiförpliktelsen. Jfr
A 1 m é n Rubriken vid not 46 samt U s s i n g, Alm. Del3, § 8 II.
2 Hyreslagstiftningen använder dock termen »brist». Om andra bety
delser av termen »fel» se ovan § 19 vid not 19—21.
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säga antingen att garantin gäller egendomens beskaffenhet eller
att den gäller uppgifternas riktighet. Det visar sig emellertid
lämpligast att icke isolera de nu åsyftade fallen utair behandla
alla fall av garanti för egendoms beskaffenhet i ett samman
hang.
I tysk rätt betecknas ansvaret för fel såsom Gewährleistung. BGB
ger regler härom icke i obligationsrättens allmänna del utan i det
parti som behandlar köp (§§ 459—492) och gör dessa regler genom
hänvisning tillämpliga även på vissa andra avtalstyper. Motsvarande
problem vid hyra och arrende behandlas dock i särskilda bestämmel
ser, som bruka omtalas under rubriken Mängelhaftung (§§ 537—
541). Även schweizisk rätt använder termen Gewährleistung; hit
hörande problem behandlas i obligationsrättens speciella del vid de
särskilda instituten. Samma systematik förekommer i fransk rätt,
där ansvaret för fel betecknas såsom la garantie. Engelsk rätt saknar
en särskild term för hithörande frågor; man finner exempelvis reg
lerna om fel vid köp behandlade under rubriken »Conditions and
warranties» (Chitty, Chap. XVII Sect. F, jfr om dessa uttryck ne
dan § 37 efter not 92).

Garantin kan avse den faktiska beskaffenheten av viss egen
dom; i så fall betecknar man en avvikelse såsom ett faktiskt
fel. Begreppet faktisk beskaffenhet bör därvid fattas i en vid
sträckt betydelse; hit hör sålunda exempelvis att en bil är av
ett visst märke, att en tavla målats av en viss konstnär, att en
maskin har en viss produktionsförmåga, att en fastighet har en
viss areal, att ett fartyg har en viss position etc. Det är lämp
ligt att såsom faktiskt fel beteckna jämväl sådana avvikelser,
som bestå däri att egendomen helt enkelt icke existerar. Såsom
faktiskt fel betraktas alltså t.ex. den omständigheten att en
överlåten rättighet är ogiltig.
Garantin kan vidare avse egendomens sakrättsliga beskaffen
het. En avvikelse betecknas i detta fall såsom rättsligt fel. Ett
sådant fel innebär att egendomen till skada för borgenären helt
eller delvis tillhör annan än gäldenären eller också är belastad
med begränsade sakrätter utöver en viss gräns.
Slutligen kan garantin avse vad man skulle kunna kalla egen
domens politirättsliga beskaffenhet. En avvikelse betecknas då
såsom rådighetsfel. Ett sådant fel innebär att egendomen till
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skada för borgenären utöver en viss gräns är belastad med
rådighetsinskränkningar, beroende på lag eller föreskrift av ad
ministrativ myndighet.3 Ibland förekomma rådighetsinskränk
ningar som utfärdats av enskilda organisationer med en på
monopol grundad maktställning; dessa böra också beaktas i
detta sammanhang.4
Rådighetsfelen ha vunnit särskild aktualitet först under de se
nare årtiondena, och de ha så småningom vunnit erkännande
såsom en särskild typ av fel.5 Domstolarna ha trevat sig fram
på olika vägar: ibland med hjälp av reglerna om faktiska fel,
ibland med hjälp av avtalslagen 33 §, ibland med hjälp av förutsättningsläran.6 Problemen ha till följd härav lagts upp annor
lunda än som skulle blivit fallet om man begagnat de för läran
om fel hävdvunna frågeställningarna, och det möter svårighet
att passa in utvecklingens hittillsvarande resultat i dessa. Lag
beredningen har i FJB 1947 klart ställt det nu behandlade pro
blemet som ett felproblem, och man har enligt förf:s mening
allt att vinna på att för framtiden acceptera denna utgångs
punkt — därmed intet sagt om lämpligheten av de av lagbered
ningen föreslagna lösningarna.
Av det sagda framgår, att de uttalanden, som i det följande
göras om rådighetsfelen, måste bli ganska osäkra.
Mot termerna faktiska fel och rättsliga fel svara i tysk och schwei
zisk rätt termerna Sachmängel och Rechtsmängel. Fransk rätt talar
om garantie des vices och garantie d’éviction. Termen rådighetsfel
har veterligen icke någon motsvarighet utanför vårt lands rätt; hit
hörande fall hänföras i allmänhet till faktiska fel. Jfr dock Anders
V. Kruse, Misligholdelse, s. 209 ff., där rådighetsfelen behandlas
såsom en art av rättsliga fel.
3 Jfr H 1924 s. 346 (garanti för att fartyg icke vore svartlistat av krig
förande stat).
4 Jfr H 1938 s. 318, 1941 s. 139.
5 I FJB 1947 4:18 2 st. och framför allt i V a h 1 é n, Formkravet
(1951), s. 277 och 301 ff., där beteckningen rådighetsfel första gången
användes.
6 Karlgren, Avtalsrättsliga spörsmål2, s. 111 ff., diskuterar hit
hörande problem ur synpunkten culpa in contrahendo.
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Garantin kan vara ett naturale negotii till avtalet om över
låtelse eller upplåtelse. Den avser i dessa fall en viss normal
standard. Individuella omständigheter kunna medföra att ga
rantin avser en annan standard än den normala, eller att garan
tin avser fakta för vilka ingen normal standard finnes.
b)

Garanti för normal standard.

Såvida inga individuella omständigheter föranleda annat bär
gäldenären ett ansvar för att egendomen icke i en för borge
nären oförmånlig riktning avviker från en viss normal standard.
Om en dylik avvikelse föreligger, säges egendomen vara behäf
tad med objektivt (eller abstrakt) fel.
När det gäller att närmare precisera begreppet objektivt fel,
måste man beakta att möjligheterna att fastställa en normal
standard kunna vara högst olika. Om vi till en början se på
ansvar för egendoms faktiska beskaffenhet, finner man att den
normala variationsbredden ifråga om begagnade lösa saker och
äldre byggnader är så stor, att det kan behövas mycket stora
avvikelser från ett genomsnitt för att man skall kunna påstå
att normal standard underskridits och objektivt fel sålunda
föreligger.7 Ett försök att under dylika förutsättningar fixera
en relativt hög minimigräns ger hyreslagstiftningens bestäm
melse att lägenhet skall vara »i sådant skick att den enligt all
männa uppfattningen i orten är fullt brukbar för det med för
hyrningen avsedda ändamålet»; härtill fogas ytterligare att
ohyra som är till men för hyresgästen skall betraktas såsom
fel.8 För vissa jordbruksarrenden gäller en liknande regel, som
ålägger jordägaren att vid tillträde avlämna »ej mindre bostads
hus i det skick, som motsvarar vad enligt gällande hälsovårdsstadga kräves, än även för jordbruket nödiga ekonomibyggna
der så beskaffade, att ej därå oundgängligen påkallas ombygg
7 Se om köp av lös egendom A 1 m é n § 48 vid not 10 a—13, om köp
av fast egendom SOU 1947:38 s. 206. Jfr Anders V. Kruse, Misligholdelse, kap. 2 och 3, samt P. S p 1 e t h i UfR 1955 s. 61 ff. om köp av
fast egendom samt S. Jorgensen i UfR 1951 s. 272 ff. om köp av
begagnade bilar.
8 NyttjL 3:9 och 17 i 1939 års lydelse.
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nad eller annan än mindre reparation».9 Vid alla arrenden, i
vilka arbetarbostad ingår, skall denna avlämnas i det skick, som
motsvarar vad enligt gällande hälsovårdsstadga kräves.10 Slut
ligen må erinras om sjölagens bestämmelser om bortfraktarens
ansvar för fartygets skick; detta skall enligt 72 § vid resebefraktning vara »sjövärdigt, tillräckligt bemannat, provianterat och utrustat samt i övrigt i behörigt skick», enligt 138 §
vid tidsbefraktning »så bemannat, provianterat och utrustat och
i övrigt i sådant skick som kräves för vanlig fraktfart».11
Lagen om handel med utsädesvaror preciserar i 5 § speciessäljarens ansvar för normal standard genom hänvisning till
vissa av lantbruksstyrelsen årligen fastställda normaltal för
renhetsgrad, ogräshalt och grobarhet.12
Då en överlåtelse eller upplåtelse avser icke fastighet eller
lös sak utan en rättighet, ger hänvisningen till normal standard
ofta icke tillräcklig ledning. Det är därför nödvändigt att kom
plettera den med vissa rättsregler. Hit hör regeln i skuldebrevs
lagen 9 §, enligt vilken den som annorledes än genom gåva
överlåter (eller pantsätter) ett skuldebrev svarar för att ford
ringen är giltig. Säkerligen kan man generalisera denna regel
sålunda, att överlåtaren (pantsättaren) av en rättighet svarar
för att den existerar.13 Likaså synes den som upplåter nyttjande
rätt till en honom tillkommande nyttjanderätt (sublokation)
9 NyttjL 2:59.
10 NyttjL 2: 14.
11 Jfr också FJB 1947 4:16, vars utformning diskuteras i V a h 1 é n,
Formkravet, s. 321 ff.
12 Jfr ovan § 8 vid not 15 och nedan § 22 vid not 40—11.
13 Jfr Aimé n § 23 not 51 och Rubriken till §§ 42—54 vid not 52—62
samt H 1880 s. 205 (överlåtelse av nyttjanderätt), 1883 s. 288 (överlåtelse
av skuldebrev med därå tecknade falska borgensförbindelser), 1915 s. 47
(överlåtelse av nyttjanderätt). Jfr också H 1913 s. 469 (upplåtelse av
ensamförsäljningsrätt).
I diskussionen om hithörande problem har man icke sällan på grund
av ordets makt över tanken låtit sig förledas att tala om »rättsligt» fel
(även Almén svävar något på målet, se § 59 efter not 19; jfr också
U n d é n, Sakrätt, I2 s. 315 f., Marks von W ü r t e mb er g & Ster
zel, Lagen om skuldebrev3, s. 60 not 2, och U s s i n g, Kob2, § 16 IV).
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svara för att sistnämnda rätt existerar och är sådan att sublokation får äga rum.14
Däremot svarar överlåtaren (pantsättaren) av ett skuldebrev
icke för att detta är fullvärdigt vid tidpunkten för över
låtelsen.15
När det gäller ansvar för egendoms sakrättsliga beskaffenhet
behöver man icke gå till sedvanan för att få fram en normal
standard, utan man har en direkt genom rättsregel fixerad
standard.
Den genomgående huvudregeln är att gäldenären svarar för
att egendomen tillhör honom och icke till borgenärens skada är
föremål för några sakrättsliga belastningar.16
När det gäller köp av fast egendom måste regeln dock förses
med vissa reservationer.17 Säljaren ansvarar sålunda i princip
för att han äger vad som sålts,18 men hans ansvar är ibland
begränsat ifråga om en del av köpeobjektet.
Köpeobjektet kan vara i köpehandlingarna bestämt såsom ett
visst område på marken, individualiserat genom angivande av
14 H 1922 s. 79, 1926 s. 464.
15 SkbrL 9 § 2 st.
16 Se om köp av lös egendom KöpL 59 §, om upplåtelse av nyttjande
rätt till fast egendom NyttjL 1:5 och 6, 2:26 och 27 samt 3: 18 ävensom
H 1890 s. 334, 1911 s. 35, om upplåtelse av nyttjanderätt till lös egendom
Hasselrot, HB, VI s. 1089 ff., om upplåtelse av panträtt U n d é n,
Sakrätt, I2 s. 315 f. I H 1954 s. 546 antogs att en säljare av lös egendom
även svarade för att han vunnit skydd gentemot sin fångesmans borge
närer.
17 Huvudregeln gäller beträffande belastning med inteckning för ford
ran, se V a h 1 é n, Formkravet, s. 294 ff. Det bör dock erinras om att
sådan belastning som kan beaktas genom en korrigering av likvidförfaran
det icke utan vidare konstituerar ett fel (se ovan § 9 vid not 65—68). Huvud
regeln gäller vidare beträffande belastning med annan begränsad sakrätt,
se V a h 1 é n, Formkravet, s. 298 ff., samt FJB 1947 4: 18. I H 1916 s. 514
var det fråga om en belastning som icke lände borgenären till men. Huvud
regeln gäller slutligen belastning i form av tredje mans äganderätt till
byggnad eller annat som enligt lag skulle vara tillbehör till fastigheten om
det ägdes av fastighetsägaren, se V a h 1 é n, Formkravet, s. 298 ff., och
FJB 1947 4: 18.
18 Han ansvarar också för att hans äganderätt är obunden av villkor,
se H 1925 s. 485.
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vissa gränser elleT genom en hänvisning till hävden. I detta fall
har säljaren fullt ansvar för att han äger hela detta område.
Köpeobjektet kan också vara bestämt såsom en viss register
fastighet, eventuellt med tillägget »allt vad därtill hörer och
tillvinnas kan» eller dylikt. Säljaren har då fullt ansvar för att
han äger hela registerfastigheten. Om emellertid i ett sådant fall
säljaren hävdar och till köparen avträder jämväl ett område
som icke hör till registerfastigheten, omfattar köpet i regel
också detta område, men säljaren har icke fullt ansvar för att
han äger området.
Om fastighetens åbyggnader helt eller delvis ligga på ett så
dant område, har säljaren ett begränsat ansvar för att han äger
detta. Detsamma gäller om köparen eljest, säljaren veterligen,
haft särskild anledning att tro att området hörde till registerfastigheten. I övriga fall har säljaren icke något ansvar för att
han äger området.19
Skillnaden mellan fullt och begränsat ansvar gäller betydel
sen av parternas goda eller onda tro.20 Att säljaren har fullt
ansvar uttryckes så att han står hemul eller att han har hemulsskyldighet.
Om köpeobjektet bestämts såsom en registerfastighet, står
omfattningen av säljarens ansvar i en viss relation till den form
för talan, varigenom tredje man gjort sin rätt gällande. Har
tredje man genom klandertalan tillvunnit sig hela registerfastigheten eller en del av denna, föreligger fullt ansvar. Har
åter tredje man genom ägotvist eller gränstvist tillvunnit sig ett
område som rätteligen icke hör till registerfastigheten, förelig
ger icke fullt ansvar.21
19 Se V a h 1 é n, Formkravet, s. 289 ff., samt Rodhe i SvJT 1951
s. 603 f. Jfr SOU 1947: 38 s. 219 f.
20 Se härom nedan § 25 vid not 8—12.
21 Om dessa termer se U n d é n, Sakrätt, II: l3 s. 73 f. och 82, samt
SOU 1947:38 s. 218. Undén använder termen ägotvist dels såsom sidoordnad med termen gränstvist, dels såsom omfattande jämväl gränstvist.
Förf, föredrar att i anslutning till lagberedningen 1947 endast använda
termerna såsom sidoordnade. H e 11 n e r (Obehörig vinst s. 283) använder
en något avvikande terminologi, i det att det som här betecknats såsom
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En ägotvist eller gränstvist utspelas numera praktiskt taget
alltid i jorddelningslagstiftningens processformer, antingen så
som s.k. äganderättstvist eller såsom gränsbestämning. 22 Skill
naden mellan ägotvist och gränstvist sammanfaller icke med
skillnaden mellan s.k. äganderättstvist och gränsbestämning.
Ingen av dessa distinktioner har någon betydelse för det nu
behandlade ämnet.23
Skillnaden mellan klandertvist, å ena, samt ägotvist och gränstvist,
å andra sidan, brukar ibland formuleras så, att käranden i en klan
dertvist åberopar ett laga fång såsom grund för sin äganderätt,
medan detta ej är fallet i en ägotvist eller en gränstvist.24 Denna
definition är oriktig såtillvida som varje äganderättsanspråk måste
grunda sig på ett fång. Det karakteristiska för ägotvist och gränstvist
är emellertid, att frågan vilkendera partens fång som skall ha före
träde helt beror på hur fastighetsindelningen är beskaffad och att
parterna därför kunna nöja sig med att tvista om fastighetsindel
ningens beskaffenhet. Sedan denna tvist avgjorts, kunna de på egen
hand draga den självklara slutsatsen beträffande äganderättsförhål
landena.25

En överlåtare eller upplåtare svarar emellertid icke blott för
att egendomen vid avtalets tillkomst är fri från färdiga sakrätter utan även för att det icke vid denna tid finnes några av
honom gjorda utfästelser, vilka kunna vinna sakrättsligt skydd
oberoende av hans åtgöranden, genom besittningstagande, denuntiation eller inskrivning.26
ägotvist av honom kallas parcelltvist, medan ordet ägotvist får utgöra en
gemensam beteckning för parcelltvist och gränstvist.
22 Se R o d h e, Gränsbestämning, kap. I och kap. VI 2.
23 Skillnaden mellan ägotvist och gränstvist får däremot en viss bety
delse då det gäller skyldighet för tappande part att redovisa avkastning, se
Kellner, Obehörig vinst, s. 282 ff.
24 Jfr U n d é n, Sakrätt, II: l3 s. 74, och V a h 1 é n, Formkravet, s. 289.
25 Se R o d h e, Gränsbestämning, s. 155 ff.
26 Se om köp av fast egendom dels FJR 1909 4:5 och FJB 1947 4:23,
FJB II 1908 s. 168 och SOU 1947:38 s. 221 samt H 1896 s. 467, dels FJB II
1908 s. 189 och SOU 1947:38 s. 208 samt H 1892 s. 145, dels A1 m é n,
PM om JB, s. 158, samt H 1909 s. 303 och 659 (i båda dessa fall förelåg dock
särskilt åtagande). Däremot torde överlåtaren icke bära garanti gentemot
’örfoganden av hans fångesman, i varje fall icke gentemot en av denne
’jord överlåtelse, se H 1946 s. 773 och R o d h e i SvJT 1951 s. 603. Om
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Till en överlåten fastighets sakrättsliga beskaffenhet kan man
måhända också räkna att fastigheten skall vara utbruten genom
sådan jorddelningsförrättning, att förvärvaren icke riskerar att
något område frångår honom utan att lagens förutsättningar
för omskifte föreligga.27
Ett sakrättsligt fel, bestående däri att överlåtare eller upplåtare visar sig icke vara ägare till den egendom avtalet avser,
leder till att egendomen icke kan avlämnas, resp, till att av
lämnandet omintetgöres. Denna situation skulle lika väl kunna
karakteriseras såsom dröjsmål på överlåtarens eller upplåtarens
sida. Här låter man dock reglerna om fel få prioritet framför
reglerna om dröjsmål.28
Vad slutligen beträffar ansvar för egendoms politirättsliga
beskaffenhet kan detta helt allmänt karakteriseras så, att egen
domen skall kunna användas på det sätt som är normalt för
egendom av detta slag. Härmed avses, närmare bestämt, den
användning, för vilken egendomen vid avtalets ingående är
inrättad eller faktiskt användes, men däremot icke en föränd
rad eller utvidgad användning, även om en dylik förändring
eller utvidgning i och för sig skulle vara normal. Objektivt fel
föreligger sålunda om en rörelse bedrives utan tillstånd eller i
lokaler som icke äro författningsenliga 29 eller om en byggnad
uppförts i strid mot gällande föreskrifter.30 Däremot utgör den
omständigheten att en fastighet icke får bebyggas mer än som
redan skett ej objektivt fel.31
förfoganden från överlåtares och upplåtares sida efter avtalets tillkomst
se ovan § 8 vid not 43.
27 H 1930 s. 659.
28 Jfr emellertid nedan § 37 vid not 26—27 om felets hävningsverkan.
29 H 1928 s. 47. Jfr också H 1936 s. 737 (vid köp av rörelse företedda
uppgifter om dess resultat missvisande emedan tiden för öppethållande ny
ligen inskränkts).
30 Se rättsfall i V a h 1 é n, Formkravet, s. 302 ff.
31 Lagberedningen har i FJB 1947 4 kap. 18 § 2 st. föreslagit att vid köp
av fast egendom rådighetsfel skall föreligga »där köparen till följd a^
offentlig myndighets beslut icke förvärvat den rådighet över fastigheter
som han vid köpet haft skäl att förutsätta». Denna vaga regel kan läsa;
så, att den går betydligt längre än praxis hittills gått.
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Garanti för individuellt bestämd standard.

Omständigheterna i det särskilda fallet kunna ge fog för en
bestämning av gäldenärens garanti sålunda, att denna avser
icke en normal standard utan en individuellt bestämd standard.
Denna kan vara högre eller lägre än normal standard; den kan
också avse fakta beträffande vilka någon normal standard icke
föreligger.
Om avvikelse från en individuellt bestämd standard förelig
ger, säges egendomen vara behäftad med subjektivt (eller kon
kret) fel.
I begränsad utsträckning kan ett ansvar för en individuellt
bestämd standard förekomma utan att gäldenären lämnat upp
gifter om egendomen, blott på grund av att gäldenären vid
avtalets ingående insåg att borgenären förutsatte att egendomen
skulle ha en viss beskaffenhet. Exempel härpå utgör det fallet
att någon förvärvar egendom i den för överlåtaren kända av
sikten att använda den för ett visst ändamål; överlåtaren kan
då ha ett ansvar för att egendomen kan eller får användas här
till, även om han icke gjort något uttalande därom.
Det är rätt oklart i vilken utsträckning man sålunda har att
räkna med ett ansvar för en på borgenärens förutsättning grun
dad standard. Ifråga om köp av fast egendom förekommer ett
dylikt ansvar icke,32 måhända ej heller vid arrende. Däremot
torde ansvar av detta slag åtminstone i viss omfattning föreligga
vid köp av lös egendom samt vid hyra och upplåtelse av nytt
janderätt till lös egendom, förmodligen också vid upplåtelse av
fartyg i fraktavtal.33
Vanligare är att ansvar för en individuellt bestämd standard
uppkommer därigenom att gäldenären lämnat uppgifter om
32 Se V a h 1 é n, Formkravet, s. 319 om faktiska fel, s. 313 om rådighetsfel. Ansvaret för fastighets sakrättsliga beskaffenhet går så långt att
något utrymme för subjektivt fel av detta slag näppeligen finnes.
33 Om köp av lös egendom se A 1 m é n Rubriken till §§ 42—54 vid not
34—35 och 48 a samt H 1934 s. 533 ävensom U s s i n g, Kob2, § 15 I A 2 a,
om hyra se NyttjL 3:9 samt FJB I 1905 s. 205 och lagrådet i KProp 1939
nr 166 s. 215 f., om lega av lös egendom se Hasselrot, HB, VI s. 1064.
15 — 557460
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egendomen.31 Dessa uppgifter kunna emellertid ha en varie
rande karaktär, och deras rättsverkningar variera därmed
också.
Vissa uppgifter kunna betecknas såsom ett allmänt lovpri
sande av egendomen, som enligt sedvana icke tages alltför all
varligt och som därför icke tillägges några rättsverkningar även
om borgenären in casu skulle ha tagit det allvarligt.
Om gäldenären däremot lämnat mera preciserade uppgifter
kan detta medföra ett garantiansvar. Man måste emellertid här
skilja mellan de fall, då en uppgift lämnats allenast upplys
ningsvis under avtalsförhandlingarna eller under ett förstadium
till dessa, och de fall, då gäldenären genom en viljeförklaring
åtagit sig ansvar för uppgiftens riktighet. Då en uppgift läm
nats allenast upplysningsvis, kan man med Karlgren säga att
en »enuntiation» föreligger; då uppgiften däremot ingår i en
viljeförklaring brukar den i nordisk rätt betecknas såsom ga
ranti eller tillförsäkran.34
35
En speciell form av enuntiation kan vara den beteckning
under vilken egendom utbjudes.36
I kontinental rätt finner man begreppet Zusicherung använt såväl
för att täcka vad som här betecknats såsom tillförsäkran (BGB § 459
2 st.) som för att täcka vad som här betecknats såsom enuntiation
(Schenker, Die Zusicherung von Eigenschaften beim Kauf).

I praktiken är gränsen mellan enuntiation och tillförsäkran
svår att draga, så mycket mera som man synes eftersträva en
vidsträckt tillämpning av begreppet tillförsäkran och därför
torde vara benägen att såsom en tillförsäkran tolka uttalanden
som strängt taget framträda blott i form av enuntiation.37 Svå
34 Gäldenären kan ha lämnat uppgifter om egendomen som icke avvika
från normal standard. I så fall föreligger alltjämt en garanti för normal
standard, men garantins rättsverkningar äro i vissa avseenden skärpta, se
nedan § 48 vid not 70.
35 Se KöpL 42 § samt FJB 1947 4:16. Se vidare Karlgren, Avtalsrättsliga spörsmål2, s. 88 ff., och A 1 m é n § 42 vid not 84 b.
36 Jfr A 1 m é n Rubriken till §§ 42—54 vid not 37 samt § 48 vid not
42—46 a.
37 Jfr KöpL 42 §: »kan anses tillförsäkrad». Jfr också H 1949 s. 91 samt
Karlgren i SvJT 1950 s. 876 ff. och 1952 s. 798.
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righeten bortfaller emellertid om man tillägger en enuntiation
samma rättsverkningar som en tillförsäkran, något som torde
vara fallet åtminstone vid köp av lös egendom, hyra och avtal
om sjöfrakt.38 Vid köp av fast egendom och arrende är frågan
mera komplicerad; läget torde emellertid kunna karakteriseras
så att även en enuntiation i princip beaktas, ehuru man upp
ställer strängare förutsättningar för ett fels relevans — vetskap
hos gäldenären, ev. svek från dennes sida — om det är fråga
om avvikelse från en standard som fixerats allenast genom en
enuntiation.39
I tysk rätt anses vid köp en icke sviklig enuntiation sakna bety
delse, medan motsatsen är fallet i schweizisk rätt. Se Enneccerus
& Lehmann § 108 II Ib och Oser Art. 197 Anm. 8—9, jfr
Schenker, a.a. s. 28 ff.
Engelsk rätt betecknar ett i god tro gjort oriktigt uttalande såsom
innocent misrepresentation. Verkningarna härav äro olika alltefter
som den lämnade uppgiften är a term of the contract eller ej; även
i det senare fallet har den i viss utsträckning betydelse. Se Che
shire & Fifoot Part. IV Chap. II Sect. I.

Lagen om handel med utsädesvaror 2 § ålägger säljaren att
i vissa fall vid äventyr av straff lämna en skriftlig tillförsäkran
38 Om köp av lös egendom se Karlgren, Avtalsrättsliga spörsmål2,
s. 90 f., om hyra se FJB I 1905 s. 209 samt Karlgren, a.a. s. 91, och
L e j ma n, Hyresvärd och hyresgäst, s. 142 ff. Annorlunda Hasselrot,
HB, VI s. 1065.
I certepartier förekomma regelbundet uppgifter som till formen äro
upplysningar men som uppenbarligen anses bindande. Jfr t.ex. Baltwoodcertepartiet: »It is this day mutually agreed between (N.N.) owners of the
good steamship called the (X) of (Y) tons net register, and of the carrying
capacity of (Z) St. Petersburg standards . . ., now (unloading in A) ... 1.
That the said vessel being tight, staunch, and strong, and in every way
fitted for the voyage, shall . . .». Jfr vidare Jantzen, Godsbefordring2,
s. 51 f. och 263. H 1911 s. 440 avviker måhända icke från denna grund
sats. Ofta avtalas för övrigt att »if any misrepresentation be made respec
ting the size, position or condition of the vessel», denna skall ha vissa
rättsverkningar; se härom Jantzen, Baltconcertepartiet2, s. 186 ff., och
R 0 r d a m, Baltcon-certepartiet, s. 28 ff. Jfr H 1922 s. 622. Se vidare
H 1951 s. 694 (innebar bestämmelse att fartygets vinschar finge användas
bindande upplysning att sådana funnos?).
39 Se härom nedan § 25 vid not 12.
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angående den faktiska beskaffenheten hos sålt frö i vissa när
mare angivna hänseenden. Meningen synes vara att denna tillförsäkran vid leveransavtal skall avse just det parti som sälja
ren avlämnar — här får man alltså skilja mellan avtalets be
stämmelser om vad som skall levereras40 och säljarens tillför
säkran rörande det parti som faktiskt levereras.41 Intet hindrar
att tillförsäkran är riktig men partiet ändock icke leveransgillt.
överlåtarens eller upplåtarens ansvar kan ibland gälla en
lägre standard än den som i det föregående betecknats såsom
normal. Möjligen inträffar detta om borgenären, gäldenären
veterligen, icke har något behov av normal standard. I varje
fall gäller det om det föreligger ett medgivande från borgenä
ren, resp, ett förbehåll av gäldenären, i denna riktning.
Ett dylikt medgivande eller förbehåll måste emellertid ge
besked om vilken lägre standard garantin gäller.42 En total av
sägelse av garanti verkar på ett annat sätt: den eljest gällande
standarden är fortfarande tillämplig, men förutsättningarna för
att ett fel skall vara relevant skärpas.43
I lagstiftningen om arrende och hyra äro vissa bestämmelser
om egendomens beskaffenhet tvingande. I vissa fall har lagstif
taren gjort lagens bestämmelse om objektivt fel tvingande,44 i
ett annat fall åter har han nöjt sig med att såsom tvingande
fixera en lägre standard.45 En annan nyåns är att rättsverk
40 Jfr ovan § 4 efter not 10.
41 Tillförsäkran skall lämnas »senast då varan avlämnas». Den kan tyd
ligen icke lämnas innan säljaren bestämt med vilket parti han vill fullgöra
leveransen. Skulle han efter det att tillförsäkran avgivits fullgöra leveran
sen med ett annat parti med avvikande egenskaper, måste han lämna en
ny tillförsäkran avseende detta parti. Lämnas vid leveransavtal en tillför
säkran redan vid avtalets ingående, får denna den dubbla funktionen att
dels bestämma vad som skall levereras, dels utgöra en tillförsäkran rörande
det parti som säljaren ämnar avlämna.
42 Jfr t.ex. de i köpekontrakt om fast egendom vanliga upplysningarna
om inteckningsbelastning.
43 Se härom nedan § 25 vid not 41—46.
44 NyttjL 2: 14 och 59 samt 3: 17.
45 Se NyttjL 3: 20, som blott kräver att lägenheten skall vara icke hälso
vådlig, medan den dispositiva regeln i 3: 9 kräver att den skall vara fullt
brukbar.
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ningarna av något, som endast på grund av bestämmelsens
egenskap av tvingande utgör fel, i viss utsträckning äro begrän
sade.46
Sjölagen 72 §, som ålägger redaren ansvar för att fartyg är
sjövärdigt, är förmodligen tvingande åtminstone så långt sjövärdighetsföreskrifterna räcka.
2. Vårdares garanti.
I vissa fall har en vårdare ansvar för egendomens beskaffen
het vid vårdens början. Detta gäller väl aldrig i förhållande till
den som avlämnat egendomen för vård, men det kan gälla i
förhållande till den som av denne förvärvat konossement eller
upplagsbevis avseende egendomen, kanske också i förhållande
till den som förvärvat lagerbevis avseende egendomen.
Vid sjöfrakt använder man om detta ansvar termen konossementsansvar*1
Om en garanti av angivet slag föreligger, kan man, i analogi
med den ifråga om överlåtares och upplåtares garanti använda
terminologien, såsom fel beteckna en avvikelse från den stan
dard garantin gäller. Detta har knappast något stöd i rådande
språkbruk, men medför en terminologisk förenkling som synes
värdefull.48
Garantin avser alltid egendomens faktiska beskaffenhet.
Garantin kan avse en normal standard eller en genom till
försäkran individuellt bestämd standard.
Den som utfärdat ett konossement har enligt sjölagen ett
ansvar för godsets synliga tillstånd, även om han icke i konossementet gjort något uttalande härom. Han svarar sålunda för
att godset vid vårdens början icke var skadat eller dess för
packning bristfällig. Vad som härvid är att betrakta såsom fel
46
NyttjL 3: 17 och 20.
47 Vid sidan av konossementsansvaret bär bortfraktaren också ett trans»ortansvar, som avser förlust eller skada under transporten. Detta ansvar
r emellertid icke ett garantiansvar utan ett ansvar för underlåten uppyllelse av vårdplikt.
48 Vid sjöfrakt talar man ofta om »manko» när det gäller kvantitetsvvikelser.
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måste uppenbarligen avgöras efter jämförelse med normal stan
dard; det kan emellertid vara vanskligt att draga gränsen mel
lan en skada, om vilken bortfraktaren måste ge besked i konossementet om han vill undgå ansvar, och en kvalitetsavvikelse,
som är honom ovidkommande.49 Motsvarande regel gäller för
upplagshållare.50
Ett ansvar för en individuellt bestämd standard förekommer
då vårdaren i ett sjölagskonossement eller ett upplagsbevis läm
nat uppgifter rörande godset.51 En dylik handling innehåller
sålunda oftast uppgifter om godsets art samt om dess vikt, mått
eller stycketal; ibland också andra likartade uppgifter. Dessa
uppgifter får vårdaren från den som avlämnar godset till honom
(avlastaren, uppläggaren), och han ådrager sig ett ansvar för
uppgifternas riktighet genom att taga in dem i handlingen. Vi
dare förekommer det att handlingen innehåller uppgifter om
godsets synliga tillstånd.52 För dessa uppgifter är vårdaren själv
källan.
Haaglagen behandlar endast bortfraktarens transportansvar.
Det har varit ovisst huruvida man därav skulle draga den slut
satsen att bortfraktaren vid transporter varå Haaglagen är till
lämplig icke har något konossementsansvar. HD har emellertid
numera förklarat, att ett dylikt ansvar föreligger.53
Huruvida järnvägsfraktsedel och flygfraktsedel grunda någon
rätt för mottagaren att framställa anspråk mot utfärdaren på
grund av fel i godset vid transportens början är ovisst. I varje
fall har lagstiftaren icke sysselsatt sig med detta problem. Et1
dylikt ansvar skulle emellertid vara väl förenligt med den funk
tion dessa handlingar i praktiken ha vid betalning mot doku
ment.54
49 Se SjöL 162 § samt Jantzen, Godsbefordring2, vid 162 §.
59 UpplL 26 § 2 st.
51 SjöL 161 §, UpplL 26 § 1 st.
52 Ofta säges i ett konossement godset vara »in apparent good order ani
condition».
53 H 1949 s. 449 (I och II). Jfr nedan § 25 vid not 16.
54 I Flodin & W i k a n d e r, Järnvägstrafikstadgan, s. 137, ifrågs
sättes att utfärdaren av en järnvägsfraktsedel skulle bära ett garant
ansvar. Järnvägstrafikstadgan § 65 stadgar vissa begränsningar i frak
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Utfärdaren av ett lagerbevis har förmodligen ett ansvar för
sådana uppgifter om godset som lämnas i beviset.55
Då en vårdare dels bär ansvar för godsets beskaffenhet vid
vårdens början, dels har en förpliktelse att under viss tid vårda
godset, uppkommer fråga om ett vid vårdtidens slut konstaterat
fel skall presumeras hava existerat vid vårdens början eller
hava uppkommit under vårdtiden. Denna fråga får betydelse
så snart olika regler om påföljders inträde och omfattning gälla
allteftersom felet är av det ena eller andra slaget.
Haaglagen 3 § 4 mom. ger en presumtion för att ett fel upp
kommit under vårdtiden. Presumtionen verkar måhända till
bortfraktarens nackdel, eftersom transportansvaret är ett culpaansvar med omvänd bevisbörda, medan konossementsansvaret
kanske icke är lika strängt.56
I fråga om sjölagskonossement och upplagsbevis ligger saken
annorlunda till. Om det är outrett huruvida ett vid vårdtidens
slut konstaterat fel fanns vid vårdtidens början eller uppkom
mit under vårdtiden, är vårdaren i allmänhet ansvarig vare sig
det ena eller det andra alternativet antages föreligga. I viss ut
sträckning kan dock borgenären hava intresse av att åberopa
att felet uppkommit under vårdtiden57 och det är möjligt att
han kan åberopa en presumtion i denna riktning.58
sedelns beviskraft gentemot järnvägen; i dessa fall kan tydligen a fortiori
någon garanti icke förekomma.
55 Jfr dock SvJT 1933 rf. s. 7 (innefattade bankbesked rörande värde
handlingar i bankens förvar någon garantiförpliktelse gentemot annan än
den till vilken beskedet ställts?).
56 Se ovan § 20 vid not 28 och nedan § 25 vid not 16. I engelsk rätt har
presumtionen större betydelse, eftersom bortfraktaren där endast i begrän
sad utsträckning bär ett konossementsansvar. Sådant ansvar torde för
bortfraktaren föreligga blott ifråga om uttalanden om godsets synliga till
stånd, se Car ve r’s Carriage of goods by sea9, s. 60 ff.
57 Jfr SjöL 161 § 1 st. sista att-satsen. Dessutom kunna reglerna om
ersättningens storlek ge ett förmånligare resultat om felet antages hava
uppkommit under vårdtiden, jfr nedan § 45 vid not 54. Läget kan emeller
tid förändras av friskrivningsklausuler.
58 Så beträffande sjölagskonossement Jantzen, Godsbefordring2,
s. 472 f.
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I diskussionen om bortfraktarens ansvar har man ställt emot var
andra två principer, den kontinentala, i sjölagen upptagna scripturaprincipen, som innebär att bortfraktaren svarar på grund av sin i
konossementet givna utfästelse (»ex scriptura»), och den engelska,
i Haaglagen upptagna beuisprincipen, som innebär att konossementet
blott tjänar såsom bevis att bortfraktaren mottagit godset sådant det
beskrivits däri. Av det ovan sagda framgår, att dessa två principer
rätteligen icke kunna ställas emot varandra. En fråga är om ett fel
skall presumeras hava uppkommit under transporten, en annan
vilket ansvar bortfraktaren har för fel befintliga vid transportens
början. Lagstiftaren har ett val mellan de båda principerna blott i den
meningen, att en presumtion för att reglerna om transportansvaret
skola tillämpas gör det mindre påkallat att ha ett strängt konossementsansvar. Särskilt är detta fallet om, såsom i engelsk rätt, presumtionen ofta icke får motbevisas. Jfr Schmidt, Sjörätt, s. 57 ff.
och 109 ff.

3. Avlämnares garanti.
Den som avlämnar egendom eller på annat sätt ställer den
till någons förfogande har — vare sig han är överlåtare eller
upplåtare eller handlar i annan egenskap — ofta ett ansvar för
egendomens faktiska beskaffenhet. Denna garanti går utöver
den i vanlig mening kontraktsrättsliga ramen därigenom att ga
rantin kan föreligga även där någon förpliktelse gentemot mot
tagaren att avlämna icke var för handen59 och ej heller något
särskilt garantiåtagande från avlämnarens sida föreligger. Den
går utöver den kontraktsrättsliga ramen även i det avseendet
att garantin gäller icke blott i förhållande till förste mottagaren
av egendomen utan även i förhållande till den som senare mot
tager egendomen eller tager befattning med denna;60 om garan
tin grundas på enuntiation eller tillförsäkran förutsättes dock
att enuntiationen eller tillförsäkran förts vidare till den senare.
Om man särskilt ser på påföljden av avvikelse, nämligen skadeståndsskyldighet, kan man säga att man rör sig på ett område
emellan å ena sidan skadestånd grundat på underlåten uppfyl
lelse av en kontraktsförpliktelse eller avvikelse från en på kon
59 Jfr H 1947 s. 82 (talan riktad mot auktionsförrättare). Jfr också
SjöL 92 och 97 §§ och Haaglagen 4 § 6 mom.
60 Jfr H 1945 s. 582, 1948 s. 173, 1949 s. 460, SvJT 1942 rf. s. 70.
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trakt beroende garanti, å andra sidan skadestånd grundat på
ingrepp i annans rättssfär.61 Härav den icke sällan använda
beteckningen »kvasi-kontrakt».
Garantin avser i första hand egendomens ofarlighet för om
givningen. Den som avlämnar lösa saker kan svara för att dessa
icke ha skadebringande egenskaper, dvs. egenskaper som kunna
framkalla skada å annan egendom eller personskada.62 Den
som avlämnar en fastighet eller bereder någon tillträde till
denna kan svara för att där icke förekomma bristfälliga anord
ningar, som kunna framkalla sak- eller personskada.63
Den standard garantin gäller torde icke kunna generellt fixe
ras närmare än att egendomen skall vara så beskaffad att dess
begagnande (eller, beträffande lös egendom, dess förvaring) på
sedvanligt sätt icke får medföra påtaglig risk för skada å annan
egendom eller å person.64 Vid denna bedömning kan man i viss
utsträckning falla tillbaka på säkerhetsföreskrifter utfärdade
av myndighet.65 Måhända kan man beträffande särskilt farliga
ämnen, vilka äro svåra att identifiera, gå ett steg längre och
antaga att garantin gäller varje användning som mottagaren på
61 Jfr ovan § 1 in fine. Om de bekymmer denna distinktion medför vid
tolkningen av avtal om ansvarighetsförsäkring se H 1951 s. 765 med ett i
referatet intaget utlåtande av Hult (jfr också SvJT 1954 s. 650 ff.).
62 Se V a h 1 é n, Om skadebringande egenskaper, i Festskrift 1955 för
Herlitz s. 369 ff., samt vidare A 1 m é n § 45 vid not 36—45, U s s i n g,
Alm. Del3, § 14, och Kob2, § 15 II D 4, ävensom A n d e n ae s i Festskrift
1951 för Ussing s. 9 ff.
63 Se V a h 1 é n, Om fastighetsägares skadeståndsansvar, i Skadeståndsrättsliga spörsmål s. 233 ff., samt vidare Strahl i Festskrift 1931 för
Marks von Würtemberg s. 577 ff. och i SOU 1950: 16 s. 16 f., Lejman
i Festskrift 1947 för Lundstedt s. 50 ff., och Karlgren, Skadeståndsrätt, kap. VIII.
64 Se om garanti för sedvanligt begagnande dels, beträffande skade
bringande egenskaper, H 1907 s. 378, 1918 s. 156, 1920 s. 403, 1943 s. 188,
1944 s. 83, 1945 s. 189 och 582, 1947 s. 400, 1948 s. 173, 1949 s. 460, 1951
s. 271 och 765, SvJT 1942 rf. s. 70, dels, beträffande bristfälliga anord
ningar, H 1897 s. 269, 1901 s. 216 och 349, 1902 s. 185, 1905 s. 281, 1909
s. 476, 1925 s. 119, 1930 s. 259, 1932 s. 457, 1933 s. 129 och 187, 1934 s. 190,
371 och 451, 1940 s. 550, 1941 s. 89, 1945 s. 471 (II), 608 och 610, 1947
s. 126, 1954 s. 95, SvJT 1942 rf. s. 3 och 19.
65
Så H 1948 s. 173.
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grund av ett rimligt misstag kan komma att göra av ämnet.66
Ett i rättspraxis ofta aktuellt fall av garantin för sedvanligt
begagnande utgör garanti för frihet från smittosam kastsjuka
hos kreatur.67
Särskilda lagstadganden på området återfinnas i sjölagen,
Haaglagen och upplagshuslagen, avseende avlastarens resp,
uppläggarens garanti.68
Den garanterade standarden kan bestämmas genom enuntiation eller tillförsäkran.69 Om egendom avlämnats under felaktig
beteckning, gäller sålunda garantin den användning som är sed
vanlig för sådan egendom som beteckningen avser.70 71
En överlåtare eller en upplåtare bär alltså ett dubbelt ansvar
för egendomens faktiska beskaffenhet: dels svarar han för att
egendomen är fri från faktiska fel, dels svarar han för att den
är ofarlig. Påföljderna av farlighet äro icke desamma som på
följderna av faktiska fel, och förutsättningarna för inträde av
påföljd överensstämma ej heller. En viss oklarhet råder dock
på denna punkt: reglerna om garanti för ofarlighet ha vuxit
fram nästan helt i rättspraxis och denna är icke alldeles enhet
lig. Särskilt är att märka att hyresvärdens ansvar för skada som
av bristfälliga anordningar vållats på hyresgästens i lägenheten
befintliga egendom vanligen bedömts på grundval av nyttjanderättslagens felregler.72
Ansvaret för lös egendom går ibland utöver ett ansvar för
66 Jfr giftstadgan 8—12 §§ samt H 1925 s. 569.
67 Se H 1934 s. 701, 1942 s. 373 och 542, 1946 s. 552, 1947 s. 82, 1948
s. 123, 1949 s. 664. Jfr R o d h e i SvJT 1946 s. 42 f. och 1951 s. 608.
68 SjöL 92 och 97 §§, Haaglagen 4 § 6 mom., UpplL 14 §.
69 Om dessa begrepp se ovan § 22 vid not 35. Jfr H 1952 s. 184. V a h 1 é n
(Festskrift 1955 för Herlitz s. 381 ff.) betecknar fallen av enuntiation eller
tillförsäkran såsom kontraktsfall, medan ansvaret för sedvanligt begag
nande betecknas såsom utomkontraktuellt.
70 Se H 1934 s. 682, 1945 s. 676, SvJT 1931 rf. s. 51.
71 En enuntiation eller en tillförsäkran kan också förändra förutsätt
ningarna för en avvikelses relevans, se nedan § 25 vid not 19.
72 Se om hyresfallen V a h 1 é n i Skadeståndsrättsliga spörsmål s. 247 ff.
Jfr också H 1935 s. 700, där särskilt ansvar för skadebringande egenskaper
i sålt gods ej ansågs föreligga i förhållande till en hos köparen anställd
arbetare.
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ofarlighet ifråga om sak- eller personskada. En avlastare sva
rar sålunda även för att godset är fritt från sådana egenskaper
som kunna ådraga bortfraktaren politirättsliga svårigheter. Han
svarar alltså t.ex. för att godset icke är underkastat import- eller
exportförbud eller utgör kontraband.73 Ytterligare svarar av
lastaren för att godset till kvalitet och kvantitet överensstäm
mer med de uppgifter han lämnar bortfraktaren till grund för
det konossement denne skall utfärda.74

4. Fristående garanti.
Ett fristående uttalande om vissa fakta kan ges olika grad
av bestämdhet. Den svagaste formen är en i privatbrev eller
samtalsvis lämnad upplysning, som icke framträder i någon av
de former som bruka användas för att ge uttryck åt en vilja att
bliva rättsligt bunden. Ett bestämdare uttalande kan ges i den
formen att någon intggar att vissa fakta föreligga. Måhända
blir uttalandet ännu bestämdare om personen garanterar att
fakta föreligga. De båda sist angivna uttrycken äro enligt gängse
uppfattning sådana, att de ådraga den som använt dem en rätts
ligen bindande garantiförpliktelse. De kunna, enligt den i det
föregående använda terminologien, karakteriseras såsom olika
former av tillförsäkran.75
Gränsdragningen mellan sådana uttalanden som förplikta och
sådana som icke göra det skall icke närmare diskuteras här, då
den bör behandlas i rättshandlingsläran.76
När ett uttalande göres i en skriftlig handling, kan det tänkas
att denna är särskilt upprättad för att tjäna till bevis; inom
straffrätten betecknar man en dylik handling såsom en avsiktsurkund. Uttalandet kan också göras i en handling som icke
73 Se SjöL 92 § 2 st.
74 SjöL 152 och 153 §§, Haaglagen 3 § 3 och 5 mom. Se Schmidt,
Sjörätt, s. 116 ff. Om bortfraktarens ansvar se ovan § 22 vid not 51.
75 Jfr ovan § 22 vid not 35.
76 Det kan dock erinras om att även ett uttalande i oförbindande form
kan medföra påföljder, nämligen om det ingår såsom led i ett bedrägeri
brott.
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speciellt upprättas för att tjäna såsom bevis men som likväl kan
användas för detta ändamål, t.ex. ett privatbrev; handlingen
karakteriseras i detta fall såsom en tillfällighetsurkund. Hand
lingens karaktär är uppenbarligen ett viktigt moment då det
gäller att avgöra om däri gjorda uttalanden skola vara förplik
tande, i så måtto som väsentligt större krav måste ställas på
uttryckssättet i en tillfällighetsurkund för att denna skall ge
upphov till en garanti.
Vissa typer av fristående garanti ha varit aktuella i rätts
praxis.
Vanligt är att någon bevittnar en annan persons namnteck
ning och därmed intygar äktheten av denna.77 Ibland påtager
sig vittnet ett vidsträcktare ansvar, såsom då ett testamentsvittne i överensstämmelse med testamentslagen 2:2 intygar att
vid testamentets upprättande tillgått så som i samma lag 2:1
sägs.
I äldre bankpraxis var det vanligt att en låntagare måste
styrka borgensmäns betalningsförmåga genom ett s.k. vederhäftighetsbevis, dvs. ett intyg att borgensmannen då intyget ut
färdades hade en sådan ekonomisk ställning att han skulle
kunna fullgöra en viss prestation.78 Bruket av dylika bevis har
givit upphov till vissa tolkningsspörsmål, avseende dels frågan
om en viss förbindelse vore en borgen eller ett vederhäftighetsbevis,79 dels frågan om ett på skuldebrev tecknat vederhäftighetsbevis innefattade tillika en äkthetsgaranti.80 Vederhäftighetsbevis förekomma numera icke så ofta. Rättslivet har i stället
övergått till en annan mera allmänt hållen form av intyg om
en persons ekonomiska ställning — icke alltid knuten till en
viss ifrågasatt prestation — nämligen soliditetsupplysningen.81
77 Jfr H 1882 s. 451, 1897 s. 102, 1901 s. 129, 1922 s. 260, 1930 s. 149,
1939 s. 360. Jfr också W inr o t h, Skadestånd2, s. 142 f.
78 Se H a s s e 1 r o t, HB, III2 s. 182 ff. Jfr alltjämt KF 22/6 1934 ang.
grunder för förvaltningen av viss kronoegendom 11 §.
79 H 1893 s. 26, 1941 s. 150.
80 H 1874 s. 299 och 574, 1880 s. 231, 1890 s. 286.
81 Jfr H 1947 s. 21.
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Ansvaret för en soliditetsupplysning är vanligen försvagat ge
nom en friskrivningsklausul (»utan ansvar»); denna klausul
har dock näppeligen annan verkan än att den skärper kravet
på vållande såsom villkor för att en avvikelse skall vara rele
vant.82
2$

B. Garanti som avser fakta i framtiden.

En person kan genom rättshandling eller på annat sätt ådraga
sig garanti för att ett visst förhållande skall föreligga vid en
viss tidpunkt eller under en viss tidrymd i framtiden. Även en
sådan garantiförpliktelse kan vara kombinerad med en förplik
telse till uppfyllelse eller fristående.
Ett fristående garantiåtagande av detta slag, givet mot veder
lag, är ofta tillkommet såsom led i en yrkesmässigt bedriven,
på statistisk sannolikhetsberäkning av riskerna för avvikelser
grundad rörelse. Ett sådant åtagande brukar betecknas såsom
en försäkring.1*
De garantiförpliktelser som avse framtiden kunna vanligen
hänföras till någon av följande tre typer: garanti för egendom,
garanti för person och garanti för prestation. Härutöver före
komma dock andra garantiförpliktelser med objekt av skiftande
karaktär.
1. Garanti för egendom.

Garanti för egendom förekommer i den formen att en försäk
ringsgivare åtager sig ett ansvar för egendomens faktiska be
skaffenhet.
Försäkringsgivarens garanti avser i allmänhet icke en viss
standard hos egendomen utan en standardförsämring föranledd
av vissa bestämda händelser. I allmänhet rör man sig här med
en långtgående differentiering av händelsetyperna — vissa för82 Se nedan § 25 vid not 54—57.
1 Att gränsdragningen är svår framgår av Hult, Försäkringsavtals
lagen, s. 16 f. (jfr också SvJT 1952 s. 595 ff.), och U s s i n g, Enkelte
Kontrakter2, § 34 II 1.
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säkringar avse skada genom brand, andra skada genom sam
manstötning mellan ett fordon och annat föremål, vältning eller
dikeskörning, andra åter skada genom vattenutströmning ur
ledningssystem etc. Åtskillig möda måste alltså läggas ned på
att avgränsa de händelsetyper ett visst åtagande avser.2
Den händelse som medför standardförsämringen, kallas försäkringsfallet. Ibland kan denna händelse anges direkt — ett
föremål brinner, krossas, sjunker — i andra fall måste man
ange händelsens orsak — sammanstötning, vattenutströmning,
brand i annat föremål. Till bestämningen av försäkringsfallet
fogas ofta en klausul att händelser av viss orsak, t.ex. krig,
undantagas.3
Vissa försäkringsformer avstå emellertid från en dylik diffe
rentiering. Det kan gälla försäkring av visst slag av föremål —
smycken, ur — eller försäkring av föremål under transport.
Sådana försäkringar gälla all skada som träffar föremålet, ev.
med bestämda undantag. Det har t.o.m. diskuterats om man
icke kunde införa en allmän sakolycksfallsförsäkring, men dis
kussionen har hittills lämnat ett negativt resultat.4
2. Garanti för person.
En garanti för viss persons liv eller hälsa förekommer dels
såsom led i en arbetsgivares förpliktelse, dels såsom försäkring.
En arbetsgivare åtager sig ofta en garanti som avser arbets
tagarens liv och hälsa.
Garantin för hälsa har den formen att arbetsgivaren skall ut
giva sjuklön eller sjukpension under en tid då arbetstagarens
hälsotillstånd hindrar honom från arbete.5 Härtill kan också
2 Se t.ex. FAL 79—82 §§ om brandförsäkring.
3 Om innebörden i dylika orsaksklausuler se Schmidt, Faran och
försäkringsfallet, kap. 12 och 13. Se också nedan § 28 vid not 28—29.
4 Se Ussing i NFörsT 1930 s. 187 och Strahl i SOU 1950:16
s. 105 f.
5 Se sjömanslagen 18, 27 och 28 §§, hembiträdeslagen 7 §. Jfr 1935 års
förslag till lag om arbetsavtal 18 och 19 §§ samt Saar 28 §.
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komma ersättning för kostnader föranledda av sjukdom, oav
sett om hinder för arbete föreligger.6
Garantin för liv åter har vanligen den formen att arbets
givaren skall utgiva ålderspension (resp, sjukpension) så länge
arbetstagaren icke avlidit; det kan också vara fråga om pension
för arbetstagarens änka och efterlämnade barn.7 Det förekom
mer emellertid även att arbetsgivaren skall betala ut ett belopp
såsom begravningshjälp vid arbetstagarens död.8
Att garantier av nu angivet slag lämnas är för vissa arbets
förhållanden vanligt. Man torde ha att räkna med att domsto
larna även utan stöd av lag eller avtal skola anse att års- och
månadsavlönade arbetstagare äro berättigade till sjuklön, där
emot icke timavlönade och ackordsavlönade arbetstagare, kan
ske ej heller veckoavlönade sådana.9
En försäkringsmässig garanti för en persons hälsa förekom
mer i form av sjukförsäkring. En särskild form är olycksfalls
försäkring, som avser endast sjukdom förorsakad av olycks
fall.10
Den grad av sjukdom, som konstituerar ett försäkringsfall,
sättes i regel i relation till den sjukes förmåga av förvärvsarbete.
Vid försäkring i sjukkassa kräves sålunda för utfående av sjuk
penning normalt en sjukdom som medför förlust av arbetsför
mågan. Sjukvårdsersättning från sjukkassa utgår dock för all
läkarvård och sjukhusvård, som sjukdomen gör erforderlig,
oavsett om hinder för arbete föreligger.11
En försäkringsmässig garanti för en persons liv kallas
livförsäkring. Denna kan avse antingen utbetalning av ett be
lopp då personen avlidit (ev. dock senast viss dag) eller också
6 Jfr Saar 41—48 §§.
7 Jfr 1947 års allmänna tjänstepensionsreglemente och 1947 års all
männa familjepensionsreglemente. Se vidare Hessler i Festskrift 1955
för Herlitz s. 169 ff.
8 Jfr Saar 49 §.
9 Jfr H 1930 s. 414, SvJT 1931 rf. s. 38, 1939 rf. s. 28. Se vidare SOU
1935: 18 s. 100 ff. Om tantiem under sjukdom se Handelsbruk III nr 214.
10 Om begreppet olycksfall jfr H 1938 s. 93, 1939 s. 286, 1941 s. 683.
Se vidare L ö f m a r k, Försäkring för olycksfall i arbete®, s. 9 ff.
11 Lagen om allmän sjukförsäkring 13—15 och 21 §§.
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utbetalning av ett (vanligen periodiskt) belopp såvida personen
ännu icke avlidit — lagen skiljer mellan försäkring för döds
fall och försäkring för livsfall. Även en olycksfallsförsäkring
kan avse utbetalning av ett belopp vid dödsfall, dock endast vid
sådant dödsfall som orsakats av en olyckshändelse.

3. Garanti för prestation.

En garanti som avser tredje mans prestation kan förekomma
i olika former. Garantin kan avse det faktum att tredje man
åtager sig en förpliktelse att prestera eller utan åtagande pres
terar. Den kan också och framför allt avse det faktum att tredje
man fullgör en förpliktelse att prestera.
Då gäldenären säges bära garanti för tredje mans prestation,
ligger däri att bördan av prestationen slutligen skall vara tredje
mans. Beteckningen garanti för tredje mans prestation användes
alltså blott i sådana fall där gäldenären har regressrätt mot
tredje man för vad han nödgats utgiva.
Förf, måste i detta avsnitt för konsekvensens skull bibehålla
den terminologi, som gäller för hela huvudavdelningen om ga
rantiförpliktelser, nämligen att gäldenären är den person på
vilken garantiförpliktelsen vilar. Om det exempelvis är fråga
om en borgensförpliktelse, betecknas borgensmannen såsom
gäldenär, medan den person, för vars förpliktelse borgen gäller
-— vanligen kallad huvudgäldenären — här betecknas såsom
tredje man.
a) Garanti för att tredje man åtager sig att prestera eller utan åtagande

presterar.

Om en växel sättes i omlopp utan att den blivit accepterad,
ha utställare, överlåtare och annan växelgäldenär ett ansvar
för att trassaten tillmötesgår en begäran från växelinnehavaren
om accept. Likaså ha dessa personer, om växeln aldrig uppvisas
för accept, ett ansvar för att trassaten utan åtagande betalar
vid förfallotiden.12 Vidare ha utställare, överlåtare och annan
12 VxL 9, 15 och 32 §§.
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checkgäldenär ansvar för att trassatbanken betalar vid upp
visandet.13
I vad mån utställare och överlåtare av andra anvisningar ha
en garantiförpliktelse av motsvarande karaktär är ovisst.14
Ännu ett hithörande fall föreligger ifråga om frakten vid sjö
transport. Huvudregeln är här att befraktaren icke själv är
skyldig att betala frakten utan blott är garant för att mottaga
ren betalar denna till bortfraktaren eller genom att taga emot
godset åtager sig att göra detta.15
b)

Garanti för att tredje man fullgör en förpliktelse att prestera.

Att en gäldenär bär garanti för att tredje man fullgör en
förpliktelse att prestera till borgenären är utomordentligt van
ligt. Ett exempel härpå utgör det fallet att en person tecknat
borgen för tredje mans skuld.16 Andra sådana garantiförplik
telser uppkomma då en person ställt pant för tredje mans skuld,
såsom utställare av växel eller såsom endossent av växel eller
check ådragit sig ansvar för tredje mans skuld,17 eller såsom
syssloman åtagit sig att stå del credere eller eljest ådragit sig
13 ChL 12, 18 och 27 §§.
14 Se för dansk rätt U s s i n g, Enkelte Kontrakter2, § 23 III och IV
samt § 24 III C 3.
15 Se SjöL 112—117 §§. Jfr Schmidt, Sjörätt, s. 89 ff. Jfr också
nedan § 24 vid not 85.
16 Se HB 10:8—11 samt Hasselrot, HB, III2. Jfr U s s i n g, Kau
tion, samt N e b e 1 o n g, Om forlofte. Borgen ställes yrkesmässigt av ban
kerna i form av bankgaranti. Statlig borgen för enskild kreditgivning före
kommer bl.a. i form av exportkreditgaranti (KK 26/5 1939 nr 214, jfr
B. Frick i Ekonomisk revy 1953 s. 422 ff.), garanti för vissa lån till
jordbrukare (KK 11/6 1948 nr 342 och 366, KK 17/6 1948 nr 367), garanti
för akademikerlån (KK 11/10 1946 nr 676), garanti för studiekredit (KK
16/6 1950 nr 469).
17 VxL 15 § och 7 kap., ChL 18 § och 7 kap. Den som endosserat ett
vanligt skuldebrev har däremot icke något ansvar för att utfärdaren upp
fyller sina förpliktelser, jfr SkbrL 9 § och A 1 m é n Rubriken till §§ 42—
54 vid not 59—60. Icke heller har den som endosserat ett upplagsbevis
(upplagspantbevis) eller ett konossement något ansvar för att upplagshållaren resp, bortfraktaren uppfyller sina förpliktelser. I vissa rättssystem
förekommer däremot att den som endosserat ett upplagspantbevis (war16 — 557i60
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ansvar för tredje mans skuld.18 Delägare i handelsbolag har ett
dylikt ansvar för bolagets skulder.19 Detsamma förekom enligt
de numera upphävda eller åtminstone på avskrivning ställda
reglerna om solidariska bankbolag och föreningar med begrän
sad personlig ansvarighet.20
Om två eller flera personer äro solidariskt ansvariga för en
skuld — vilket kan inträffa i åtskilliga av de nu nämnda fallen
— är det regel att det bakom det solidariska ansvarets fasad
döljer sig en kombination av förpliktelser till uppfyllelse och
garantiförpliktelser innebärande garanti för prestation. Detta
skall närmare belysas i det följande, vid behandlingen av pro
blemet mot vem påföljder kunna riktas då flera gäldenärer
finnas.21
Vissa försäkringsformer innefatta en garanti för att tredje
man fullgör en förpliktelse att prestera till borgenären. Försäk
ringstagare är ibland tredje man, ibland borgenären.
Det viktigaste exemplet på en dylik försäkring är trafikförsäk
ringen, dvs. den sida därav som är obligatorisk och som innebär
att försäkringsgivaren garanterar att ägare, brukare eller förare
av motorfordon fullgör viss honom enligt lag åliggande skyldig
het att ersätta skada i följd av trafik med fordonet.22 Denna för
säkring tecknas av motorfordonets ägare, dvs. en av dem vilkas
prestationer garanteras.
Hit hör också borgensförsäkringen, som tecknas av tredje
man och garanterar att denne skall fullgöra en viss kontraktsförpliktelse gentemot borgenären.
En motsvarande försäkring tecknad av borgenären är kund
kreditförsäkringen, som innefattar garanti för att tredje man,
åt vilken borgenären givit kredit, exempelvis i samband med
en försäljning, fullgör sin betalningsskyldighet. Vidare förerant) har ansvar för att pantsättaren uppfyller sina förpliktelser, se SOU
1930: 25 s. 150 f. Jfr t.ex. R i p e r t, Droit commercial2, s. 744 ff.
18 KommL 14 §. Jfr Hasselrot, HB, VII s. 1407 ff.
19 HBL 19 §.
20 Lag 22/6 1911 om bankrörelse 116 §, FL 1911 69 och 70 §§.
21 Se nedan § 55 vid not 41 ff.
22 Trafikförsäkringslagen 3 §.
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kommer att en arbetsgivare eller uppdragsgivare tecknar s.k.
garantiförsäkring (i inskränkt mening), innefattande garanti
för den ersättningsskyldighet arbetstagare, resp, syssloman,
kan komma att ådraga sig genom vissa förmögenhetsbrott, bl.a.
förskingring, trolöshet mot huvudman, bedrägeri och stöld.23 24
En mycket betydelsefull form av garanti för tredje mans
prestation är det ansvar för tredje mans utomobligatoriska
skadeståndsskyldighet, som i många sammanhang åvilar en
person. Sådant ansvar brukar kallas principalansvar. 25
En dylik garantiförpliktelse har ofta karaktären av biförplik
telse till en förpliktelse till uppfyllelse. Den kan då innebära att
huvudförpliktelsens gäldenär svarar för att en av honom vid
uppfyllelsen anlitad medhjälpare ersätter personskada eller
egendomsskada, som denne i samband med uppfyllelsen vållat
borgenären. En säljare bär sålunda ansvar för att hans med
hjälpare ersätter skada som denne vållat köparen i samband
med avlämnandet (t.ex. skada på köparens transportmedel).
Garantiförpliktelsens gäldenär kan också vara borgenär ifråga
om huvudförpliktelsen. Köparen bär sålunda å sin sida ansvar
för att hans medhjälpare ersätter egendomsskada eller person
skada som vållats säljaren i samband med avlämnandet. Ett
23 Jfr H 1933 s. 163 (kundkreditförsäkring eller garantiförsäkring för
kommissionärs redovisningsskyldighet?).
24 Vissa andra försäkringsformer avse ej direkt att garantera en borge
närs rätt till prestation men komma likväl indirekt att göra detta. Så för
håller det sig med ansvarsförsäkringen, som sätter försäkringstagaren i
stånd att betala skadestånd till sin borgenär. Här har lagstiftaren t.o.m.
ingripit med vissa regler som skola åstadkomma att försäkringsbeloppet
verkligen kommer borgenären till godo (FAL 95 och 96 §§). Vidare bör
erinras om försäkring för skada å egendom, i vilken borgenären har pant
rätt eller annan säkerhetsrätt. Om utfallande försäkringsbelopp tillkommer
borgenären antingen därför att han är försäkringstagare eller på grund av
reglerna om försäkring av tredje mans intresse, kommer försäkringen att
trygga hans rätt till prestation. Motsvarande funktion kan också fyllas av
en försäkring tecknad av den som vårdar annans egendom till förmån för
egendomens ägare.
25 Vanligen uttrycker man saken så att principalen säges själv vara
skadeståndsskyldig. Denna terminologi är emellertid enligt förf:s mening
olämplig.
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motsvarande ansvar åvilar avlastare och mottagare för skada å
fartyget vid lastning resp, lossning. Vidare bär arbetsgivare an
svar för att förman ersätter arbetstagare för den skada han
vållat denne i tjänsten.26
Ibland föreligger ett ansvar för tredje mans skadeståndsskyldighet, ehuru tredje man icke kan betecknas såsom medhjäl
pare vid fullgörande av en förpliktelse. En hyresgäst bär så
lunda ansvar för skadeståndsskyldighet åvilande vissa personer
som han låtit få tillträde till lägenheten, nämligen »någon som
hör till hans husfolk eller gäster eller eljest av honom inrymts
i lägenheten eller där utför arbete för hans räkning».27 Det är
här icke fråga om medhjälpare — gästen hjälper icke hyres
gästen att vårda lägenheten! — utan det väsentliga är att hyres
gästen har tillfälle att utan kontroll av hyresvärden utsätta
dennes egendom för vissa risker och därför anses böra gent
emot hyresvärden bära åtminstone en del av dessa risker. Ris
ken för brandskada är av försäkringstekniska skäl undantagen
från ansvaret.28
Det är ovisst i vilken utsträckning hyresgästen bär ansvar för
de nämnda bipersonernas uppsåtliga skadegörelse. Lagbered
ningen ansåg att hyresgästen aldrig borde ha något dylikt an
svar; senare har det gjorts gällande att hyresgästen bör svara
för uppsåtlig skadegörelse förövad av personer som stadigva
rande vistas i lägenheten, om skadegörelsen är av så »normal»
beskaffenhet, att den kan betecknas såsom vanvård av lägen
heten.29
HD:s äldre praxis ger ett par exempel på ett motsvarande
26 Se om dessa garantiförpliktelser särskilt Alexanderson i Nor
diska juriststämman 1926 s. 18 ff. och i FJFT 1944 s. 93 ff., Lejman,
Om skadestånd såsom »biförpliktelse» vid kontrakt, i Festskrift 1947 för
Lundstedt, s. 50 ff., och Karlgren, Skadeståndsrätt, kap. VIII. Se också
B r ae k h u s, Rederens husbondsansvar.
27 NyttjL 3:24. Uteslutet är väl icke att denna bestämmelse skulle tilllämpas analogt vid arrende, se Skarstedt m.fl., Arrendelagstiftningen 2,
s. 368.
28 Annat kan emellertid vara avtalat, se FFR 1938 s. 171.
29 Se FJB I 1905 s. 212 f. och Walin, Hyreslagen3, s. 132 ff., och i
SvJT 1952 s. 132 f.
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ansvar vid andra former av upplåtelse. I dessa fall har en bru
kare ansetts ansvarig för att honom underordnade personer vid
utförande av arbete för hans räkning överskridit gränsen
för brukarens rättigheter.301 båda fallen synes det ha gällt upp
såtliga överskridanden, i det ena fallet tydligen i god tro, i det
andra icke.
Även utanför kontraktsförhållanden förekommer ett prin
cipalansvar, nämligen dels på grund av särskilda lagbestäm
melser31 dels därutöver i sådana fall då medhjälparen intagit
en viss överordnad eller arbetsledande ställning eller situationen
utvisat en viss grad av farlighet.32
Anledningen till att en gäldenär i de nu refererade fallen
ålägges ett ansvar för tredje mans prestation är att man icke
litar på tredje mans betalningsförmåga och därför vill ge borge
nären förmånen att få ytterligare en person att hålla sig till.
Någon gång har man byggt vidare på denna konstruktion så
lunda, att man av omtanke om tredje mans ekonomi befriar
denne från en del av hans betalningsskyldighet men ändock
bibehåller gäldenären vid skyldigheten att betala hela det be
lopp som tredje man skulle ha haft att betala om han ej haft
förmånen att få åberopa en särskild regel om jämkning eller
ansvarsbegränsning.33 Detta läge har emellertid blott uppkom
mit såsom en föga beaktad konsekvens av reglerna om jämk
ning eller ansvarsbegränsning. Det har icke ordentligt disku
terats om icke nedsättningen av tredje mans förpliktelse borde
komma även gäldenären till godo, t.ex. i de fall då nedsätt
ningen grundas på att tredje man utvisat blott ringa vårdslös
het. I den mån en gäldenär bär ett dylikt överskjutande ansvar
30 H 1877 s. 521, 1890 s. 187.
31 Se särskilt järnvägsskadelagen 2, 6—8 och 11 §§, bilskadelagen 2,
5 och 11 §§, luftfartsskadelagen 8 § (jfr 2—4 §§) SjöL 8 §, 1902 års lag
jm elektriska anläggningar 12 § (jfr 4—10 §§). Se vidare Karlgren,
Skadeståndsrätt, kap. VI—IX.
32 Se särskilt Lundstedt, Strikt ansvar, 11:1 s. 351—527, och
< ar 1 g r e n, Skadeståndsrätt, kap. VI—-IX.
33 Detta kan inträffa vid redares ansvar för skada vållad av befälhavare
:11er sjöman, se SjöL 8 och 59 §§ samt sjömanslagen 50 §, jfr KProp 1922
ir 13 s. 102 och B r ae k h u s, Rederens husbondsansvar, s. 66 f.
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kan detta icke betecknas såsom garanti för tredje mans pres
tation och det hör icke hemma i detta avsnitt.34
En garanti för tredje mans prestation kan avse dennes skyl
dighet att fullgöra påföljden vid en annan garantiförpliktelse.
Om X tecknat borgen för B:s skuld till C, kan Y i sin tur teckna
borgen för att X presterar då hans garanti tages i anspråk (efterborgen). Vi ha här tre förpliktelser på skilda plan: i första
planet B:s egen skuld, i andra planet X:s garanti för denna
samt i tredje planet Y:s garanti för X:s garanti. Raden kan
tydligen förlängas efter behag.
En dylik skiktning av garantiförpliktelserna förekommer i
många sammanhang, och det är ofta ett besvärligt problem att
avgöra, huruvida två garantiförpliktelser ligga på samma plan
eller på olika sådana. Beträffande borgensförbindelser har man
tidigare varit benägen att lägga avgörande vikt vid tidpunkten
för förbindelsernas tillkomst och ansett en senare tillkommen
förbindelse, tecknad å särskild handling, ligga på ett sekundärt
plan i förhållande till en tidigare ingången förbindelse. Numera
har dock uppfattningen svängt, och man synes antaga att en
senare tecknad borgen är efterborgen endast om särskilda om
ständigheter tala för detta.35
Även då flera panter ställts för samma skuld kan en place
ring av förpliktelserna på olika plan förekomma. Detta är
framför allt fallet när det gäller avsöndrings och avstycknings
ansvar för inteckning i stamfastighet.36
Slutligen uppstår fråga om förhållandet mellan den som ställt
borgen för tredje mans skuld och den som ställt pant för denna.
Det är omtvistat om dessa garanter skola stå på samma plan
34 Se nedan § 23 not 48.
33 Se om äldre rätt H 1874 s. 8, 1877 s. 36, 1881 s. 465, 1892 s. 540,
1898 s. 503, 1905 s. 405, 1923 s. 189. Se vidare numera H 1936 s. 1, 1937
s. 395, 1945 s. 421. Jfr H a s s e 1 r o t, HB, III2 s. 253 ff„ Ekström,
Löftesmäns regress, II s. 194 ff., Benckert i Festskrift för Stjernberg,
s. 51 ff. Jfr också U s s i n g, Kaution, § 32.
36 Se IntF 37 § och Olivecrona, Inteckningsförordningen4, s. 70 ff
Se vidare Ilium i UfR 1953 s. 61 ff. och A r n h o 1 m, Panteretten2
s. 177 ff.

246

GARANTIN AVSER FRAMTIDEN

§ 23

eller icke och, om det senare antages, vem som skall slutligen
bära bördan.37
Att två garantiförpliktelser ligga på olika plan behöver icke
innebära att borgenären måste gå i en viss ordning då han tar
garantierna i anspråk.38 Det betyder emellertid i varje fall att
den garant som står på ett senare plan har regressrätt mot den
som står på ett tidigare plan för vad han utgivit på grund av
sin garanti.
En garanti för tredje mans prestation avser i de flesta fall en
tredje man åliggande penningprestation. Skulle gäldenären ha
åtagit sig garanti för en naturaprestation, torde detta alltid tol
kas såsom en garanti för tredje man åliggande ersättnings
skyldighet vid underlåten uppfyllelse.39
En garanti för tredje mans prestation behöver icke avse hela
prestationen utan kan inskränkas till en del av denna. Detta
förekommer ofta vid borgensförbindelser.40 Vidare är en kom
manditdelägare endast intill visst belopp ansvarig för bolagets
förbindelser.41 En begränsning kan också komma ifråga vid tilllämpningen av skadeståndsregler i lagstiftningen om aktiebolag
och ekonomiska föreningar.42
En garanti för tredje mans prestation kan vara primär eller
subsidiär. Denna distinktion avser frågan om borgenärens för
pliktelse att själv söka utfå prestation av tredje man innan han
37 Se Ekström, Löftesmäns regress, II s. 219 ff., och U s s i n g,
Kaution, § 39.
38 Se härom nedan § 24 vid not 31 ff.
39 Jfr U s s i n g, Kaution, s. 61 f., med hänv. Jfr också H 1885 s. 323
och SvJT 1929 rf. s. 52. I dylika fall uppstå emellertid ofta tolkningssvårigheter rörande avgränsningen av den naturaprestation åtagandet av
ser. Se t.ex. H 1876 s. 444, 1882 s. 284, 1883 s. 23 (plenimål) och 271,
1884 s. 387, 1940 s. 588. En annan sak är att gäldenären kan ha möjlighet
itt undgå påföljd genom att själv fullgöra naturaprestationen, se nedan
§ 26 vid not 19.
40 Jfr SvJT 1930 rf. s. 67. Se vidare nedan § 55 vid not 79.
41 HBL 42 §.
42 ABL 212 §, FL 109 §, lagen om bankrörelse 181 §, lagen om föriäkringsrörelse 324 §. Jfr också reglerna om medlems ansvar i förening
n.b.p.a., FL 1911 65 §.
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tar garantin i anspråk och behandlas i det följande i samband
med andra borgenärsförpliktelser. 43
Om en garanti för tredje mans prestation föreligger uppstå
vissa sekundära problem. Vilken verkan har en uppsägning eller
en anfordran som riktas endast till tredje man eller endast till
garanten eller som kommer endast från endera av dem? Vilken
verkan har en dom i förhållande blott till endera av dessa?
Frågan om uppsägning och anfordran behandlas i en annan del
av denna framställning,44 medan frågan om domens verkan
överlämnas till processrätten.45
Fransk rätt ger såsom huvudregel en av flera solidariskt ansvariga
gäldenärer en vidsträckt behörighet att mottaga förklaringar på de
andras vägnar. I de fall då dylik behörighet icke föreligger, vill man
icke tala om »solidarité» utan om en »obligation in solidum». Se
P 1 a n i o 1 II nr 1884.

4. Garanti av annat slag.
I rättslivet förekomma även garantiförpliktelser vilka avse
fakta i framtiden men icke låta sig hänföra till någon av de tre
grupper, som behandlats i det föregående.
En praktiskt betydelsefull typ av garanti utgör huvudmans
garanti för sysslomans omkostnader och utlägg.46 En annan typ
karakteriseras därav att gäldenären garanterar att ett visst
affärsföretag, t.ex. en utställning, skall kunna genomföras utan
förlust. Bland försäkringsmässiga garantier är ansvarsförsäk
ringen den viktigaste; här gäller garantin det faktum att för
säkringstagaren icke skall ådraga sig visst slag av skadeståndsskyldighet.47 Ett annat exempel är regnförsäkringen. 48
43 Nedan § 24 vid not 31 ff.
44 Se nedan § 60 vid not 15—22.
45 Jfr Ekelöf, Interventionsgrunden, s. 126 ff.
46 Jfr HB 18:5, KommL 29, 73 och 87 §§. Jfr också Hasselrot,
HB, VII s. 1383 f.
47 Se FAL 91—96 §§.
48 Ännu ett fall av garanti har berörts ovan § 23 vid not 33—34, näm
ligen en principals garanti för en händelse som skulle ha ådragit hans
underordnade ersättningsskyldighet om ej denne haft förmånen att få
åberopa en särskild regel om jämkning eller ansvarsbegränsning.
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Vi ha förut sett att det mot en förpliktelse till uppfyllelse ofta
svarar en förpliktelse för borgenären att medverka vid uppfyl
lelsen.1 Även vid garantiförpliktelser råder ett liknande för
hållande, i det att borgenären har vissa skyldigheter, vilkas
bristande uppfyllelse medför hinder för honom att göra gäl
lande påföljd av avvikelse.
Också här har det diskuterats, huruvida termen »förpliktelse»
är lämplig.2 Förf, anser för sin del, på skäl som anförts i det
föregående, att så är fallet.3
Tysk rätt använder ifråga om försäkringsmässig garanti termen
»Obliegenheit» för att beteckna det som här kallas borgenärsförpliktelse. Se Prölss, Versicherungsvertragsgesetz8, § 6 Anm. 4).

Borgenärens plikter kunna vara av olika slag. Han har ofta
upplysningsplikt. Han kan vidare ha en plikt att söka förebygga
avvikelse och en plikt att begränsa omfattningen och verkning
arna av en avvikelse. Slutligen kan han ha en plikt att söka
täckning hos annan gäldenär eller åtminstone att bevara
regressmöjlighet mot en sådan.

A. Upplysningsplikt.

Om borgenären vid ingående av avtal om garanti avseende
fakta i nutid eller förfluten tid vet om att en avvikelse från ett
garanterat faktum föreligger, kan han i de flesta fall icke göra
gällande påföljd av avvikelsen.4 Detta förhållande kan icke utan
våld på språkbruket uttryckas så, att borgenären skulle vara
skyldig att upplysa om avvikelsen — det är överhuvud taget
icke fråga om en handlingsregel för borgenären.5
Annorlunda ligger saken till då det gäller garanti för fram
1 Se ovan § 18.
2 Se å ena sidan Schmidt, Faran och försäkringsfallet, s. 15 ff.,
och å andra sidan Hult i SvJT 1944 s. 894, Karlgren i SvJT 1945
s. 218 samt U s s i n g i UfR 1944 s. 139 f.
3 Se ovan § 18 vid not 2.
4 Se nedan § 25 vid not 25.
3 Jfr dock nedan § 29 not 82.
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tiden. Här har borgenären ofta en plikt att vid avtals ingående
lämna upplysningar om då föreliggande fakta, vilka kunna
vara av betydelse vid bedömningen av risken för en avvikelse.6
Särskilt gäller detta inom försäkringsrätten.
Försäkringsgivaren preciserar vanligen i ett ansökningsformulär de upplysningar han vill ha såsom grund för riskbedöm
ningen. Försäkringstagaren skall lämna riktiga svar på de
sålunda framställda frågorna. Härutöver åligger det honom att
i ansökan uppgiva varje av honom känd omständighet, som,
enligt vad han inser eller bör inse, är väsentlig för försäkrings
givarens omdöme om sannolikheten för försäkringsfallets in
träde.7
Vid andra typer av garanti avseende framtiden förekomma
icke så väl utformade regler om upplysningsplikt, och denna är
säkerligen mycket mera begränsad. Förmodligen kan man
generellt säga att borgenären skall lämna riktiga upplysningar
om sådana för honom kända förhållanden, beträffande vilka
gäldenären framställer frågor eller vilka borgenären själv för
på tal. Däremot har borgenären vanligen icke skyldighet att
självmant upplysa gäldenären om de risker denne på grund av
garantin kommer att löpa. Kreditgivaren behöver t.ex. icke
varna borgensmannen för de risker han genom borgensförbin
delsen åtager sig, även om kreditgivaren väl känner till kredittagarens dåliga ställning. Dock är kanske den som tar en tjänst
förenad med rätt till sjuklön skyldig att upplysa arbetsgivaren
om att hans hälsa är dålig.8
Ibland har en borgenär skyldighet att hålla gäldenären under
rättad om sådana efter avtalsslutet inträdda eller åtminstone
upptäckta förändringar, som öka sannolikheten för en av
vikelse. Försäkringstagaren har sålunda enligt reglerna om fareökning plikt att upplysa försäkringsgivaren om vissa i försäk
6 Om försummelse av upplysningsplikt såsom en form av culpa in
contrahendo se nedan § 29 vid not 78—82.
7 FAL 7 och 9 §§. Se Schmidt, Faran och försäkringsfallet, kap. 3.
8 Så sjömanslagen 18 §, jfr H 1935 s. 248. Jfr också G. T i m e 1 i n i
FörvT 1954 s. 231 ff. Se vidare 1935 års förslag till lag om arbetsavtal 18 §
1 mom., jfr motiven s. 123.
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ringsavtalslagen 45 § närmare angivna förhållanden, som kunna
ge försäkringsgivaren rätt att säga upp avtalet.9 Dessa bestäm
melser anses analogt tillämpliga på det fall att försäkrings
tagaren upptäcker att en av honom i god tro lämnad uppgift
var oriktig.10
Där upplysningsplikt föreligger, avser denna sådana fakta,
om vilka borgenären har vetskap. I viss utsträckning är emeller
tid upplysningsplikten förenad med en undersökningsplikt, med
påföljd att man såsom brott mot upplysningsplikten lägger
borgenären till last även underlåtenhet att skaffa sig en vetskap,
som skolat ge upphov till en upplysningsplikt.11
Försäkringsavtalslagen ålägger sålunda försäkringstagaren
undersökningsplikt beträffande sådana förhållanden, om vilka
denne i ansökan lämnar positiva uppgifter.12
Till det sagda bör göras det allmänna tillägget, att borgenä
ren, även i sådana fall då undersökningsplikt icke föreligger,
dock anses böra göra en undersökning i sådana fall då han har
särskild anledning att tro att denna skulle leda till ett nedslående
resultat, speciellt om undersökningen kan göras utan nämnvärt
besvär.13
Försäkringsavtalslagens regler om upplysningsplikt äro
tvingande. Försäkringsgivaren kan emellertid tänkas undgå
reglerna om upplysningsplikt genom att definiera garantins
föremål så att den icke gäller om det föreligger ett visst för
hållande, varom han i och för sig skulle ha kunnat begära upp
lysning. I viss utsträckning måste dylika definitioner av garan
tins föremål (ansvarsbegränsande klausuler) avvisas såsom
försök att kringgå reglerna om upplysningsplikt. Gränsen
9 Se Schmidt, Faran och försäkringsfallet, kap. 4, jfr också s. 99
och 102.
10 Se a.a. s. 73 f.
11 Om försummelse av undersökningsplikt såsom en form av culpa in
contrahendo se nedan § 29 vid not 78—82.
12 Se FAL 5 och 7 §§. Se vidare Schmidt, Faran och försäkrings
fallet, s. 46 f., 49 och 73; jfr lagens 10 § 2 st. och a.a. s. 180 ff. ang. skyl
dighet att undersöka riktigheten av en i försäkringsbrev intagen uppgift.
13 Se Schmidt, Faran och försäkringsfallet, s. 49 med hänv. Jfr
nedan § 25 vid not 39.
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mellan godtagbara och icke godtagbara ansvarsbegränsande
klausuler är emellertid svår att fixera.14
Reglerna om upplysningsplikt ha sin begränsning däruti att
gäldenären icke behöver upplysas om det som han redan förut
vet. Försäkringsrätten tillägger att försäkringsgivaren icke
heller behöver upplysas om det han bör veta, men ger icke
närmare besked angående omfattningen av den undersöknings
plikt, som sålunda ålägges gäldenären.15
B. Plikt att söka förebygga avvikelse.
En plikt för borgenären att söka förebygga att en avvikelse
inträffar blir aktuell egentligen blott vid garanti som avser
framtiden. Ett fall av garanti för nutid hör dock hit.
Om vi först se på det sistnämnda fallet, så är det här fråga
om säljares garanti för egendoms sakrättsliga beskaffenhet.
Köparen har här en viss plikt att försvara sitt och säljarens
gemensamma intresse gentemot tredje man som gör gällande
en sakrätt vilken skulle konstituera ett fel. Om sålunda en
fastighetsköpare utsättes för ett äganderättsanspråk från tredje
man, får han icke medgiva detta utan måste avvakta process
och genom stämning draga in säljaren i denna.16 Även den som
köpt lös egendom har måhända en viss skyldighet att värja
egendomen mot tredje mans äganderättsanspråk.17
Huvuddelen av frågan gäller emellertid garanti som avser
framtiden.
Som vanligt har försäkringsrätten ägnat problemet särskild
uppmärksamhet. De regler, som här komma ifråga, kunna hän
14 Se H e 11 n e r, Om upplysningsplikt och ansvarsbegränsning i för
säkringsrätten, i Festskrift 1955 för Herlitz, s. 140 ff., med hänv. till tidigare
diskussion.
15 FAL 9 §.
16 Se U n d é n, Sakrätt, II: P s. 77 ff., samt H 1951 s. 688. 1947 års
förslag till JB ger en mindre formbunden försvarsplikt, se SOU 1947:38
s. 215 ff.
17 Se Alm én § 59 vid not 57—69 samt H 1935 s. 290.
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föras till fyra grupper, dels regler om subjektiv fareökning,18
dels regler om säkerhetsföreskrifter, 19 dels regler om fram
kallande av försäkringsfallet,20 dels regler om räddningsplikt.21
Gränsdragningen mellan dessa grupper bereder åtskilliga svårig
heter.
Schmidt har hävdat följande indelning:22
a) Fareökningsreglema avse försäkringshavarenS plikt att
undvika förändring beträffande ett faktum, som i försäkringsbrevet markerats på sätt som åsyftas i försäkringsavtalslagen
45 och 121 §§.
b) Reglerna om säkerhetsföreskrifter avse försäkringshavarens plikt att åtlyda en i försäkringsbrevet intagen bestämd
konkret förhållningsregel, innebärande antingen att han skall
undvika förändring beträffande ett faktum som icke markerats
på angivet sätt, eller också att han skall åstadkomma förändring
beträffande ett faktum.
c) Reglerna om framkallande av försäkringsfallet avse försäkringshavarens plikt att icke uppsåtligen eller genom grov
vårdslöshet — bedömt utan stöd av bestämmelser i försäkrings
brevet — framkalla försäkringsfallet.
d) Reglerna om räddningsplikt avse försäkringshavarens plikt
att då försäkringsfall kan befaras vara omedelbart förestående
vidtaga av. den kritiska situationen särskilt föranledda åtgärder
för att hindra försäkringsfallet.
Såsom ett specialfall av räddningsplikt torde man kunna
beteckna den plikt att söka undgå skadeståndsskyldighet, som
gängse avtalsvillkor för ansvarighetsförsäkring bruka ålägga
försäkringstagaren. Här ingriper försäkringsavtalslagen med
vissa särskilda bestämmelser till försäkringstagarens skydd.23
Gränsdragningen mellan regler om fareökning och säkerhets
18
iap.
19
20
21
22
23

FAL 45 och 121 §§. Se Schmidt,
4 och 7.
FAL 51 och 124 §§.
FAL 18—20 och 100 §§.
FAL 52 och 124 §§.
Schmidt, a.a. kap. 8 och 11.
FAL 93 och 94 §§.
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föreskrifter har senast upptagits till diskussion av Helin er,
som funnit att den av Schmidt hävdade principen skulle ge allt
för stor frihet åt försäkringsgivaren att göra bestämmelserna om
fareökning tillämpliga. Enligt Hellners mening böra lagens be
stämmelser om säkerhetsföreskrifter tillämpas på de klausuler,
vilkas syfte är att förmå försäkringstagaren att vidtaga eller
underlåta vissa handlingar, medan bestämmelserna om fare
ökning böra tillämpas på de klausuler, vilkas syfte är att för
säkringsgivaren skall beredas tillfälle att avgöra om och i så
fall till vilken premie han vill meddela försäkring.24
Utanför försäkringsrätten finnas inga regler av motsvarande
räckvidd. Vid arbetsgivares garanti för arbetstagares hälsa torde
arbetstagaren ha en viss plikt till aktsamhet.25 Vid garanti för
prestation däremot har borgenären sällan någon plikt att före
bygga avvikelse. Ett sådant fall föreligger dock vid borgen
för en skuld som är kombinerad med redovisningsskyldighet;
här anses borgenären pliktig att i anslutning till rådande sed
vanor utöva en viss kontroll över den redovisningsskyldige.26

C. Plikt att begränsa omfattningen och verkningarna
av en avvikelse.
Om en avvikelse föreligger, har borgenären i många fall er
plikt att begränsa omfattningen och verkningarna av denna
Försäkringsrätten ålägger sålunda försäkringshavaren er
plikt att, då försäkringsfallet inträffat, efter förmåga sörja föi
avvärjande och minskning av skadan. Han skall underrätti
24 Se närmare H e 11 n e r, Exclusions of risk and duties imposed on thi
insured (1955).
25 Sjömanslagen 18 § ställer i allmänhet såsom villkor för sjuklön at
arbetstagaren icke ådragit sig sjukdomen »uppsåtligen eller genom grov
vållande». Jfr 1935 års förslag till lag om arbetsavtal 18 § 1 mom.
26 Se H 1929 s. 526, 1938 s. 42. Jfr H 1886 s. 278, 1888 s. 480. Jfr ocks
U s s i n g, Kaution, § 27 V. Om andra fall av borgen se a.a. § 27 VI. Jf
H 1906 s. 37 (jordägare betalade ut brandförsäkringsbelopp i förskott ti'
byggnadsskyldig arrendator).
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försäkringsgivaren om vad som inträffat och såvitt möjligt
efterkomma dennes anvisningar för räddningsarbetet.27
Utanför försäkringsrätten är att anteckna den för skadeståndsberäkningen grundläggande principen att borgenären
har skyldighet att i gäldenärens intresse begränsa skadan. Hit
hörande problem sparas emellertid lämpligen till behandlingen
av reglerna om beräkning av skadestånd.28
Härutöver må nämnas ett fall där man kunde ifrågasätta
att en borgenärsförpliktelse av nu ifrågavarande karaktär skulle
föreligga. Fastighetssäljarens garanti för fastighetens sakrätts
liga beskaffenhet avser icke blott det faktum att fastigheten är
fri från färdiga sakrätter (inklusive tidigare köpares med lag
fart befästa rätt) utan också att säljaren icke gjort några ut
fästelser till tredje man vilka efter köpet skulle kunna,
oberoende av hans åtgöranden, vinna sakrättsligt skydd.29
Skulle emellertid dylika utfästelser föreligga, kan köparen
skydda sig genom att snabbt söka lagfart, och det kunde tänkas
åligga honom en plikt att göra detta. Så anses dock ej vara
fallet, och det lägges alltså icke köparen till last om han genom
underlåtenhet att söka lagfart gjort det möjligt för tredje man
att vinna prioritet på grund av en av säljaren gjord överlåtelse
eller upplåtelse.30

D.

Plikt att söka täckning hos annan gäldenär.

Det förhåller sig ofta så att en avvikelse ger borgenären
möjlighet att framställa anspråk icke blott mot garanten utan
även mot annan person. I vissa hithörande fall inverkar detta
icke på garantens förpliktelse, i andra fall åter är borgenären
pliktig att i första hand söka täckning hos den andre gäldenären
27 FAL 52 och 21 §§, jfr också 124 §. Se Schmidt, Faran och försäkringsfallet, kap. 8. Att bestämmelserna om räddningsplikt avse jämväl
tidpunkt då försäkringsfallet kan befaras vara omedelbart förestående har
nämnts ovan § 24 vid not 22.
28 Nedan § 46 och § 47 vid not 36—39.
29 Se ovan § 22 vid not 26.
30 Se hänv. ovan § 22 i not 26.
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och garanten är skyldig att utgiva blott vad som icke kan utfås
av denne.
Vid behandlingen av dessa problem är det lämpligt att skilja
mellan garanti för tredje mans prestation och annan garanti.

1. Garanti för tredje mans prestation.
Om gäldenären bär garanti för tredje mans prestation och
denne ej presterar (resp, åtager sig att prestera) i rätt tid,
uppstår fråga om borgenären är skyldig att först vända sig mot
tredje man eller icke.
Man skiljer här mellan primär garanti och subsidiär sådan.
Om garantin är subsidiär, har borgenären en förpliktelse att
söka utfå prestationen av tredje man, innan han tar garantin
i anspråk.31 Om åter garantin är primär, har borgenären icke
någon dylik förpliktelse, utan kan direkt taga garantin i an
språk så snart den garanterade prestationen icke fullgjorts i
rätt tid.32
En garanti för tredje mans prestation är i allmänhet primär.
Åtskilliga fall av subsidiärt ansvar finnas dock. Sålunda svarar
en borgensman subsidiärt (enkel borgen), om han ej särskilt
åtagit sig primärt ansvar, t.ex. genom klausulen »såsom för
egen skuld» (proprieborgen) .33 Vidare är ansvaret numera sub
sidiärt då en av flera skuldebrevsgäldenärer för regresstalan
mot de övriga.34 Ex analogia gäller väl detta även i andra fall
av regress mellan solidariskt ansvariga.35 Andra hithörande fall
31 En subsidiärt ansvarig gäldenär säges ofta hava »beneficium ordinis».
32 Termen primär användes också i en annan betydelse. Då flera gäldenärer ha solidariskt ansvar och deras garanti är subsidiär, säges varje
gäldenär ha primärt ansvar för det belopp som utgör hans egen skuld (jfr
nedan § 55 vid not 66). Se t.ex. Olivecrona, Inteckningsförordningen4,
s. 68. I allmänhet torde detta uttryckssätt ej föranleda något missförstånd.
33 HB 10:8. Om växelborgen se nedan § 24 vid not 42. Den som stälH
pant för annans gäld svarar däremot primärt med panten.
34 SkbrL 2 § 2 st.
35 Vid regress mellan borgensmän förelåg tidigare primärt solidariski
ansvar, se H 1886 s. 252 samt Hasselrot, HB, III2 s. 239. Om regres;
mellan ansvariga för utomobligatoriskt skadestånd enligt äldre rätt s(
W i n r o t h, Skadestånd2, s. 311 f.
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ha förelegat enligt reglerna om solidariska bankbolag och för
eningar med begränsad personlig ansvarighet.36 Från associa
tionsrätten äro därjämte att anteckna vissa regler om skyldighet
för styrelseledamot, likvidator och annan att fylla brist som kan
uppstå vid återbäring av olovligen utbetalade belopp.37 Ytter
ligare uppkommer ett subsidiärt ansvar i vissa fall då en
borgenär på grund av eftergift eller preskription förlorar sin
rätt mot en av flera primärt solidariskt ansvariga gäldenärer;
härigenom nedsjunker nämligen de återståendes ansvar till att
vara subsidiärt solidariskt.38 Då delägare i handelsbolag går i
konkurs, förändras hans ansvar från primärt till subsidiärt.39
Slutligen förekommer subsidiärt ansvar då flera fastigheter med
skilda ägare svara för en gemensam penninginteckning —
ibland är en fastighet subsidiärt ansvarig i förhållande till en
annan, i andra fall föreligger ett subsidiärt solidariskt ansvar.40
I ett växelförhållande svara utställaren och endossenterna
subsidiärt; växelinnehavaren måste alltså först söka utfå växel
beloppet av acceptanten (resp, söka få trassaten att acceptera
eller betala) .41 Växelborgensman svarar lika med den för vilken
borgen ingåtts.42 I ett checkförhållande gälla motsvarande
regler.43
Mot en subsidiärt ansvarig gäldenär kan garantin göras gäl
lande först om svårighet mött att få tredje man att prestera.
36 Lag 22/6 1911 om bankrörelse 116 §, FL 1911 69 och 70 §§.
37 Se ABL 73 § 2 mom. 3 st., 74 § 3 st. och 163 § 2 st., FL 19 § 2 st.
och 88 § 2 st., lagen om bankrörelse 51 § 2 mom. 3 st. och 139 § 2 st.,
lagen om försäkringsrörelse 67 § 2 mom. 3 st., 68 § 3 st., 155 § 2 st., 195 §
2 mom. 3 st. och 250 § 2 st. I H 1932 s. 32 antogs primärt ansvar för åter
bäring av olovligen utskiftat belopp, men detta avgörande torde med hän
syn till olikheterna mellan ABL 1910 och ABL 1944 icke längre vara väg
ledande.
38 Se nedan § 26 vid not 14—16. Om begreppen primärt solidariskt
ansvar och subsidiärt solidariskt ansvar se nedan § 55 vid not 66.
39 HBL 19 §. Se bet. 1890 om bolag s. 94 ff.
40 IntF 32'—37 §§. Se Olivecrona, Inteckningsförordningen4, s. 63 ff.
41 VxL 22 och 38 §§.
42 VxL 32 §.
43 ChL 27 och 29 §§.
7 — 557460
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Kraven på borgenärens försök mot tredje man äro emellertid
olika för olika fall.
Vid enkel borgen anses det åligga borgenären att förete bevis
om ett misslyckat utmätningsförsök eller om en avslutad
konkurs som icke lämnat full utdelning åt borgenären.44 Lik
ställt härmed är bevis att tredje man håller sig undan eller är
utrikes faren.45 Ännu strängare regler gälla om det subsidiära
ansvaret vid gemensamma inteckningar; här måste borgenären
visa att han vid exekutiv auktion misslyckats att utfå beloppet
ur tredje mans fastighet.46 Ett motstycke härtill utgjorde reg
lerna om ansvarighet i solidariskt bankbolag och i förening
m.b.p.a., vilka inneburo att ansvaret icke kunde göras gäl
lande i någon annan form än genom uttaxering på de ansvariga
i bolagets (föreningens) konkurs.47
Någon skyldighet för borgenären att utan dröjsmål vidtaga
här nämnda indrivningsåtgärder torde icke finnas.48
Å andra sidan har skuldebrevslagen 2 § 2 st. för där avsett
fall introducerat en väsentligt svagare form av subsidiaritet: det
är tillräckligt att borgenären visar att tredje man kommit på
uppenbart obestånd eller att dennes vistelseort är okänd eller
också, och här ligger framför allt lättnaden, att han krävt
tredje man eller åtminstone på ändamålsenligt sätt avsänt
meddelande om kravet, utan att betalning ingått inom fjorton
dagar. Härmed är subsidiariteten i praktiken nästan uppgiven.
Förmodligen gäller skuldebrevslagens nya princip även vid
annan regress. Huruvida man kommer att tillämpa principen
även på den subsidiaritet som uppkommer på grund av efter
gift eller preskription må däremot vara osagt.49
44 Se Hasselrot, HB, III2 s. 40 ff. Jfr HBL 19 § in fine.
45 HB 10: 8, jfr H 1883 s. 232. Jfr också H 1893 s. 507 (tredje man vai
utländsk medborgare bosatt i utlandet).
46 IntF 32 § 2 st., 35 § 2 st.
47 Lag 22/€> 1911 om bankrörelse 116 §, lag 18/9 1903 om bl.a. solidarisk
bankbolags konkurs 6—-17 §§, FL 1911 7'0—72 §§. Jfr H 1889 s. 176.
48 Jfr Hasselrot, HB, III2 s. 99 ff. samt s. 44 ff. och 47 ff. Jf
också U s s i n g, Kaution, s. 274 f.
49 Jfr nedan § 26 vid not 14—16.
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Besläktad med den nu angivna principen är den princip som
gäller för återgångstalan mot utställare av växel, överlåtare av
denna och andra växelgäldenärer. Såsom villkor för dylik
återgångstalan gäller nämligen i regel, att växeln skall uppvisas
till betalning (eller godkännande) hos acceptanten (resp, trassaten) och därefter protesteras.50 Motsvarande regler gälla be
träffande check.51
En särskild form av subsidiaritet föreligger vid fyllnads
borgen. Här måste borgenären söka täckning i pant, innan
han för återstoden kan vända sig mot borgensmannen.52 Mot
svarande regel gäller enligt sjölagen om befraktarens garanti
för att mottagaren betalar frakten; bortfraktaren måste nämli
gen alltid i första hand söka täckning i godset.53
Om flera personer svara på var sitt plan,54 kan det, om ej
alla svara primärt, tänkas att de subsidiärt ansvariga måste
sökas inbördes i viss ordning. Så kan vara fallet vid enkel
efterborgen55 och det är alltid fallet då flera avsöndrade eller
avstyckade lägenheter svara allenast subsidiärt för inteckning
i stamfastigheten.56
Om en gäldenär svarar primärt för tredje mans skuld kan
borgenären fritt välja om han vill vända sig mot gäldenären
och därmed tillfoga denne obehag och förlust. Valet kan för
övrigt sträcka sina verkningar vidare: om gäldenären icke är
solvent kommer valet att bli till nackdel jämväl för dennes
övriga fordringsägare. Visserligen utjämnas godtyckligheten
av att gäldenären har regressrätt gentemot tredje man för vad
han utgivit, men det kan likväl under vissa omständigheter
framstå såsom otillfredsställande att borgenären skall ha en
dylik frihet. Det har därför diskuterats om man icke borde
50 Se VxL 21, 22, 38, 44 och 46 §§.
51 Se ChL 28, 29, 40 och 43 §§. Check behöver dock ej protesteras om
intyg om vägrad betalning erhålles av trassatbanken eller avräkningskontor.
52 Jfr H 1937 s. 603.
53 Se SjöL 117 §, jfr ovan § 23 vid not 15 och nedan § 24 vid not 85.
54 Se ovan § 23 efter not 34.
55 Se ovan § 23 vid not 35.
56 Se IntF 37 § 3 och 5 mom. Se också Olivecrona, Inteckningsförordningen4, s. 72 ff.
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med tillämpning av chikansynpunkten sätta vissa gränser för
borgenärens fria val. I regel har man dock ställt sig ganska
avvisande till denna tanke.57
Intet hindrar att borgenären på en gång inleder exekutionsåtgärder mot tredje man och mot den primärt ansvarige gäldenären. Vad som influtit från den ene kan dock ej uttagas av
den andre.58 Särskilda problem uppstå om gäldenären eller
tredje man sättes i konkurs. Normalt får en borgenär i en
konkurs icke bevaka mer än som kvarstår oguldet å ett fordringsbelopp,. I vissa här aktuella fall får han emellertid bevaka
ett högre belopp. Sålunda skall avdrag från det ursprungliga
fordringsbeloppet icke ske för vad borgenären uppburit från
annan betalningsskyldig genom utdelning eller ackord i dennes
konkurs eller genom ackord i offentlig ackordsförhandling
utan konkurs.59 Icke heller skall avdrag ske för avbetalning
som borgenären erhållit efter konkursbeslutet.60
Även om primärt ansvar föreligger kan emellertid borgenären
ha en viss skyldighet att utnyttja vissa nära till hands liggande
möjligheter att utfå prestationen av tredje man. Den som har
säkerhet i inteckning i tredje mans fastighet är gentemot den
57 Se A r n h o 1 m, Panteretten2, s. 176 f., Madsen-Mygdal i Fest
skrift 1951 för Ussing s. 348 ff„ Ilium i UfR 1953 s. 61 ff. Jfr F r. V i nding Kruse, Ejendomsretten, III3 s. 1415 ff.
58 Jfr H 1916 s. 385 (under pågående process mot flera betalningsskyldiga betalade en av dem).
59 KL 133 §. Jfr H 1924 s. 262 (vad som uppburits på grund av under handsackord skulle däremot avräknas).
60 KL 133 §. Med betalning likställes realisation av pant som ställts av
annan än konkursgäldenären, se H 1926 s. 175 och 181, 1928 s. 298, 1937
s. 299, 1941 s. 169. I vissa av dessa fall förelågo specialproblem, såsom i
H 1928 s. 298 (hade borgenären tillgodogjort sig panten före eller efter
konkursbeslutet?), 1937 s. 299 (hade konkursgäldenären lämnat pant såsom
ombud för annan?), 1941 s. 169 (skulle pant ställd utan samtycke av dess
ägare bedömas annorlunda?).
KL 133 § diskuteras närmare i Ekdahl, Fordran i konkurs, s. 293 ff.
samt av Olivecrona och Alexanderson i H 1941 s. 169. Jfr
också Sjögren i SvJT 1932 s. 204 ff. Se vidare Ussing, Alm. Del3,
§ 46, och R a s t i n g i UfR 1949 s. 202 ff. Om förhållandena då pant ställts
se J. B r e d a l i TfR 1926 s. 404 ff. och 1927 s. 42 ff. och 409 ff., J. H.
N se s e r i TfR 1927 s. 71 ff. samt A u g d a h 1 i TfR 1927 s. 154 ff.
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personligen ansvarige gäldenären pliktig att taga emot betalning
då tillfälle härtill erbjudes vid exekutiv auktion — han får
alltså icke lämna sitt medgivande till att inteckningen kvarstår
i fastigheten.61 Vidare har innehavaren av en förlagsinteckning
ansetts pliktig att till fullo utnyttja sina möjligheter att få
betalning med förmånsrätt i tredje mans konkurs.62 Likaså har
en borgenär, som själv tog initiativ till pantrealisation, ansetts
böra bevaka jämväl gäldenärens intresse vid realisationen.63
Utanför dessa särskilda fall synes man emellertid icke vara
benägen att ålägga borgenären någon plikt att i gäldenärens
intresse bevaka sina rättigheter gentemot tredje man. Borge
nären anses sålunda oförhindrad att bevilja tredje man anstånd,
även mot gäldenärens protest.64 Lika klart är måhända ej att
borgenären har rätt att ge anstånd även mot tredje mans
önskan, genom att vägra att taga emot erbjuden betalning.65
I varje fall får innehavaren av en växel icke göra detta, vid
äventyr att han förlorar sin rätt att hålla sig till andra växel gäldenärer än acceptanten.66
61 Se IntF 30 § samt Olivecrona, Inteckningsförordningen4, s. 151 f.
Regeln har tillämpats jämväl då den personligen ansvarige gäldenären
utfärdat såväl inteckningsrevers som omslagsrevers, se H 1916 s. 50 och
U n d é n, Sakrätt, II: 22 s. 555.
Om motsvarande problem vid expropriation se Östergren i SvJT
1921 s. 289 samt Strahl, Fyra expropriationsrättsliga uppsatser, s. 288.
Numera har det dock fastslagits att säkerhetsrätten går förlorad för be
lopp som kunnat uttagas vid expropriation, och underlåtenhet att taga
emot betalning blir alltså en form av eftergift av säkerhet. Se Olive
crona, Inteckningsförordningen4, s. 131 f., och nedan § 24 vid not 82.
62 H 1917 s. 541.
63 H 1911 s. 78.
64 Se H 1881 s. 117 och 1934 s. 74 samt Burling i Ekonomisk revy
1946 s. 109 ff.
65 Jfr Hasselrot, HB, III2 s. 109, och U s s i n g, Kaution, s. 291,
samt följande not.
66 Se Eberstein, Växelrätten, s. 136. Såsom en konsekvens härav
har man i KL 36 § stadgat ett visst undantag från regeln i 30 § om åter
vinning av betalning av förfallen gäld för de fall då växelinnehavaren ej
kunnat vägra att mottaga betalning utan att förlora växelrätt mot någon
gäldenär. Jfr H 1941 s. 558. Motsvarande gäller beträffande check. Då
något sådant undantag icke gäller för betalning av annan förfallen gäld,
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Då en garanti icke avser tredje mans prestation utan andra
fakta, kan en avvikelse ge borgenären ett anspråk även mot
en utomstående gäldenär, antingen av den anledningen att
denne framkallat avvikelsen under sådana omständigheter att
han ådragit sig ersättningsskyldighet, eller också av den anled
ningen att även han bär en garanti som täcker samma fakta.
Ibland har borgenären rätt att göra gällande ett anspråk mot
gäldenären A utan hinder av att han jämväl har ett anspråk
mot en annan person B. Detta gäller alltid då anspråket mot A
grundas på avtal om livförsäkring; det gäller också i viss ut
sträckning då anspråket grundas på sjuk- eller olycksfallsför
säkring som. har karaktären av summaförsäkring.67
Den omständigheten att anspråket mot A kan göras gällande
utan hinder av att ett anspråk mot B föreligger innebär icke
att omvänt anspråket mot B kan göras gällande utan hinder av
att anspråket mot A föreligger. Om anspråket mot B är ett
garantianspråk kan det tillhöra någon av de båda kategorier
som strax skola behandlas. Även om anspråket mot B går ut
på skadestånd kan det röna inverkan av anspråket mot A.68
I andra fall kan borgenären alltid göra anspråk mot A gäl
lande även om ett anspråk mot B finnes, men blott i den mån
han icke uppburit ersättning från B. Sådan avräkning är regel
vid skadeförsäkring, vare sig anspråket mot B avser skadestånd
eller är grundat på en annan försäkring.69 Säkerligen gäller det
samma vid arbetsgivarens skyldighet att utgiva sjuklön.70
Slutligen förekommer det att borgenären måste göra anspråk
föranleder detta måhända den slutsatsen att borgenären normalt kan vägra
att taga emot betalning från tredje man utan att förlora sin rätt mot gäldenären-garanten, kanske t.o.m. att han måste göra detta om denne är in
solvent, för att icke befinnas ha förlorat sin rätt om gjord betalning återvinnes. Jfr SvJT 1932 rf. s. 51.
67 Se beträffande kumulation med skadeståndsanspråk H e 11 n e r, För
säkringsgivarens regressrätt, s. 23 och 31 ff.
68
Se Hel In er a.a. s. 31 ff.
69
FAL 39 §, jfr om dubbelförsäkring SOU 1925:21 s. 126.
70
Jfr nedan § 27 vid not 29 om arbetsgivarens regress.
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mot B gällande i första hand och sålunda får utnyttja anspråket
mot A blott i den mån försök att utfå något av B varit förgäves.
Anspråket mot A kan då betecknas såsom subsidiärt.71 För
behåll om subsidiaritet i förhållande till vissa skadestånds
anspråk brukar träffas vid exempelvis maskinförsäkring.72
En särskild svårighet uppstår om både anspråket mot A och
anspråket mot B äro subsidiära på grund av särskilda förbehåll.
Vid dubbelförsäkring löses svårigheten så att man bortser från
båda förbehållen.73
E. Plikt att vidmakthålla gäldenårens regressmöjlighet.
Gäldenären har, såsom i annat sammanhang utredes, ofta
en möjlighet att regressvis av tredje man utkräva vad han fått
utgiva på grund av sin garanti.74 Denna möjlighet kan emeller
tid vara beroende av att borgenären vidmakthållit ett eget
anspråk mot tredje man eller åtminstone av att han i någon
form lämnar sin medverkan till regresstalan. Borgenären har
i dylika fall i regel en plikt att vidtaga de åtgärder som från
hans sida äro erforderliga för att vidmakthålla gäldenårens
regressmöjlighet.75
Vid garanti för tredje mans prestation är regressrätten i stor
utsträckning beroende av att borgenärens anspråk på den
garanterade prestationen hålles vid makt.
Om sålunda borgenärens anspråk mot tredje man preskribe
ras enligt reglerna om tioårspreskription eller enligt vissa av
reglerna om specialpreskription, faller också regressrätten bort.
Häremot svarar en plikt för borgenären att bryta preskription.76
71 Jfr ovan § 24 vid not 31.
72 Jfr också Grundt, Forsikringsrett, s. 301 f.
73 FAL 43 §.
74 Se nedan § 27.
75 Att borgenären därjämte skall förse gäldenären med bevismedel mot
tredje man omtalas ovan § 18 vid not 55—56.
76 Se PreskrF §§ 5 och 18 samt H 1874 s. 54, 1893 s. 286, 1898 s. 114,
1900 s. 112, 1904 s. 135, 1905 s. 405, 1907 s. 406, 1913 s. 355, 1918 s. 502,
ävensom Hasselrot, HB, III2 s. 64 f. och 140 ff., W i n r o t h, Skade
stånd2, s. 341, och F e h r, Fordringspreskription, s. 284. Se vidare IntF
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Ifråga om preklusion enligt preskriptionsförordningen har
lagstiftaren stannat för en annan lösning. Det ankommer på
gäldenären att själv vidmakthålla sin regressrätt mot tredje man
då kallelse på dennes okända borgenärer utfärdats, och borge
nären har alltså icke någon plikt i förhållande till gäldenären
att anmäla sin fordran.77 I vissa andra fall av preklusion har
man ansett att den rätt som prekluderas har så liten betydelse
att man kunnat avstå från att ålägga borgenären att i gäldenärens intresse bryta preklusion. Detta har i lagtext uttryckts
så, att underlåtenhet att bryta preklusion i dessa fall ej må
läggas någon till last såsom försummelse i bevakande av honom
eller annan tillkommande rättighet.78
Även eftergift av borgenärens fordran mot tredje man kan
medföra att gäldenären förlorar sin regressrätt.79 Detta för
hållande har till följd att borgenären i dylika fall har en
plikt att icke göra en sådan eftergift. En eftergift i form av
ackord står dock i en särställning: en sådan eftergift är ett
medel att få ut så stor prestation som möjligt och kan därför
vara till fördel för gäldenären. Denna synpunkt har lagstiftaren
beaktat genom föreskriften att borgenärens samtycke till ett av
tredje man erbjudet ackord i konkurs eller i offentlig ackordsförhandling utan konkurs icke medför rättsförlust gentemot
gäldenären.80 Vid underhandsackord löper gäldenären större
risker för att borgenären icke från tredje man tar ut allt vad
han kan få; i ett nyligen träffat avgörande har emellertid
29 och 33 §§ och lagen om inteckning i fartyg 25 § om verkan av underlåten
inteckningsförnyelse. Jfr Olivecrona, Inteckningsförordningen4, s.
150 f. I H 1927 s. 365 ansågs emellertid borgenären icke skyldig bryta
preskription av panträtt. Om sådan specialpreskription som icke berör
regressrätten se nedan § 58 vid not 43—49.
77 PreskrF § 13, jfr motiven till FHB 1850 s. 66.
78 Se lag 18/10 1907 ang. ryttare-, soldat- och båtsmanstorps befriande i
vissa fall från ansvar för inteckningar i stamfastigheten 3 § 2 st., ensittarlagen 14 § 3 st. (lydelse av 5/4 1929), lag 29/5 1931 om avstyckat eller
avsöndrat områdes befriande från ansvar för inteckning i stamfastighet
18 §, ExprL 57 § 5 st. (lydelse av 23/2 1934), gruvlagen 43 § 4 st.
79 H 1877 s. 36, 1888 s. 424, 1895 s. 570, 1905 s. 6, 1923 A 380, 1926 s. 181,
1929 s. 529, 1939 s. 522.
80 KL 169 §, lagen om ackordsförhandling utan konkurs 36 §.
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HD ansett borgenären bibehållen vid sin rätt mot gäldenären
då han kunde styrka att han gjort det bästa möjliga av ackordsförhandlingarna med tredje man.81
Borgenären är vidare i allmänhet pliktig att icke till gäldenärens skada eftergiva en säkerhetsrätt som gäldenären skulle
kunna 'använda vid utövande av regressrätt. Detta gäller i full
utsträckning panträtt, dock under förutsättning att panten
ställts jämväl till säkerhet för gäldenären eller åtminstone att
gäldenärens ansvar, borgenären veterligen, tillkommit efter det
att panten ställts.82 Ett specialfall härav gäller borgenärens för
hållande till den gäldenär, som är personligen ansvarig för
gäld intecknad i tredje mans fastighet: borgenären är pliktig
att icke låta inteckningen helt eller delvis dödas eller nedsättas.83
Ett annat specialfall gäller borgenärens rätt gentemot flera in
tecknade fastigheter. Borgenären är — i viss utsträckning även
om fastigheterna ha samma ägare — pliktig att icke i förhål
lande till en fastighet efterge vad som slutligen skall falla på
denna fastighet.84
I detta sammanhang bör också erinras om sjölagen 117 §,
som föreskriver, att bortfraktaren är skyldig att söka utfå
frakten av mottagaren, och att han såsom huvudregel mister sin
rätt gentemot befraktaren om han lämnar ut godset innan han
fått betalt av mottagaren. Regeln bygger på den förutsättningen
att mottagaren är den som slutligen är skyldig att stå för
frakten och att sålunda befraktaren blott är garant för att
mottagaren skall betala eller åtaga sig betalningsskyldighet
gentemot bortfraktaren.85 Om emellertid icke mottagaren utan
81 H 1953 s. 116 (3 mot 2). Jfr H 1926 s. 181.
82 Se H 1875 s. 252, 1885 s. 86, 1890 s. 375, 1913 s. 579, 1925 s. 290,
1927 s. 185, 1932 s. 556, 1936 s. 177 och 625. Jfr H 1889 s. 393, 1908 s. 150,
1909 s. 602. Se H a s s e 1 r o t, HB, III2 s. 97 f., 145 ff. och 210 ff. Att
borgenären har bevisbördan för att en eftergift icke länt gäldenären till
skada framgår av H 1936 s. 177.
83 Se IntF 29 § och lagen om inteckning i fartyg 25 § samt O 1 i ve
er o n a, Inteckningsförordningen4, s. 150 f. Jfr H 1908 s. 98.
84 IntF 33 §. Se O 1 i v e c r o n a, a.a. s. 77 ff.
85 Jfr ovan § 23 vid not 15. Jfr också Schmidt, Sjörätt, s. 89 ff.
Bortfraktaren är emellertid bibehållen vid sin rätt att utfå den del av frak
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befraktaren skall slutligen stå för frakten, saknas anledning att
ålägga bortfraktaren att icke eftergiva sin säkerhetsrätt mot
mottagaren. Detta förhållande uttrycker sjölagen så att bort
fraktaren alltjämt kan göra sin fordran mot befraktaren gäl
lande, därest »befraktaren skulle till bortfraktarens skada göra
vinst, om fordringen upphörde».
Huvudregeln om borgenärens skyldighet att icke eftergiva
säkerhetsrätt tillämpas förmodligen även ifråga om andra
retentionsrätter än de nu nämnda. Vad åter beträffar detentionsrätt har regeln fått en mjukare utformning. Hit hör t.ex. frågan
om en byggherre får utan medgivande av borgensman betala
ut förskott till entreprenören i vidare mån än kontraktet före
skriver. I fall av denna typ har rättspraxis visat prov på ganska
stora meningsskiljaktigheter, för att slutligen stanna för den
lösningen att borgenären endast under särskilda omständig
heter är förhindrad att förfara på angivet sätt. Man torde där
med avse att beakta, att en med varsamhet gjord eftergift kan
hjälpa entreprenören att fullgöra sin prestation och att därför
borgensmannen kan hava nytta av eftergiften.86
För försäkringsmässig garanti gäller i de fall, varå försäk
ringsavtalslagen 52 § äger tillämpning, att försäkringshavaren
skall »vidtaga erforderliga åtgärder för att bevara försäkrings
givarens rätt» mot ersättningsskyldig tredje man.87
III KAP. AVVIKELSER FRÄN GARANTERADE FAKTA.

§ 25.
En garanti aktualiseras därigenom att en avvikelse från de
garanterade fakta föreligger eller inträder. När det gäller garanti
för egendom användes, såsom framgått av det föregående, ofta
beteckningen fel om en avvikelse.1 Försäkringsrätten har en
ten, som bevisligen icke skulle ha kunnat täckas genom försäljning av
godset.
86 Se H 1899 s. 43, 1906 s. 37, 1909 A 501, 1911 s. 185, 1915 A 47, 1916
A 515, 1918 s. 223, 1924 s. 130, 1944 s. 17, 1953 s. 502. Jfr W i k a n d e r,
Materiella arbetsbetinget, s. 79 f., och Köersner i SvJT 1918 s. 349.
87 Se Kellner, Försäkringsgivarens regressrätt, s. 195 ff.
1 Se ovan § 22 vid not 2.
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särskild term för den händelse, som medför en avvikelse, näm
ligen försäkringsfallet.
En avvikelse är relevant om den medför åtminstone någon
påföljd.
De problem som knyta sig till avvikelserna, böra lämpligen
behandlas för sig allteftersom det rör sig om en garanti av
seende fakta i nutid eller förfluten tid eller en garanti avseende
fakta i framtiden.

A. Garanti som avser fakta i nutid eller förfluten tid.

1.

Gäldenärens vetskap såsom förutsättning
för relevans.

När det gäller garanti som avser fakta i nutid eller förfluten
tid är vetskap hos gäldenären ofta en förutsättning för att en
avvikelse skall vara relevant. Eftersom vetskap hos borgenären
i allmänhet hindrar relevans,2 kan man uttrycka saken så, att
gäldenären har en upplysningsplikt, vars försummande medför
att påföljder inträda.
Om vetskap är erforderlig för relevans kan det förekomma
att garantins tillämpningsområde utvidgas därigenom att man
tillräknar gäldenären icke blott den vetskap han faktiskt haft
utan även den vetskap han bort hava. Gäldenären säges då hava
icke blott upplysningsplikt utan även undersökningsplikt.3
Det kan å andra sidan förekomma att förutsättningarna för
relevans skärpas därigenom att gäldenärens vetskap tillräknas
honom endast om han gjort ett sådant bruk av den att hans
förfarande kan betecknas såsom svikligt.
Om en avvikelse är relevant utan att gäldenären hade vetskap
om den då han åtog sig garantin, kan denna, med en från
skadeståndsläran lånad term, betecknas såsom rent strikt.4
Överlåtares och upplåtares garanti är såsom huvudregel rent
strikt. Denna regel gäller dock ej utan begränsningar.
2 Se nedan § 25 vid not 25—39.
3 Om försummelse av upplysningsplikt och undersökningsplikt såsom
former av culpa in contrahendo se nedan § 29 vid not 78—79.
4 Se nedan § 48 vid not 34.
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Sålunda gäller vid köp av fast egendom huvudregeln endast
beträffande sådana faktiska fel och rådighetsfel, som innefatta
avvikelse från en genom tillförsäkran fixerad standard.5 Det
samma är förmodligen fallet vid arrende.6 Vid köp av lös
egendom gäller huvudregeln beträffande alla slag av faktiska
fel7 men beträffande rådighetsfel endast om felet innefattar
avvikelse från en genom enuntiation eller tillförsäkran fixerad
standard. Ifråga om rättsliga fel däremot räcker huvudregeln
längre vid alla tre avtalstyperna; undantag kommer här blott
ifråga när det gäller säljares ansvar för att han äger område
utanför såld registerfastighets gränser.8
I de sålunda avgränsade undantagsfallen ställer man varie
rande krav på gäldenären. I vissa fall har han upplysningsplikt.
Detta gäller fastighetssäljarens ansvar för objektiva rådighets
fel9 och hans begränsade ansvar för att han är ägare.10 Det
gäller också lösegendomssäljarens ansvar för sådana rådighets
fel där standarden icke fixerats genom enuntiation eller tillförsäkran.11 I övriga fall står det öppet huruvida ens upplys
ningsplikt föreligger; det är möjligt att endast svek kan göra
ett fel relevant. Detta gäller fastighetssäljares och jordägares
ansvar för objektiva faktiska fel samt för sådana subjektiva
faktiska fel och rådighetsfel, där standarden fixerats genom
enuntiation.12
5 Lagberedningen föreslår i FJB 1947 4: 16 och 18 att garantin skall
vara rent strikt även när det gäller objektiva faktiska fel och objektiva
rådighetsfel. Härtill V a h 1 é n, Formkravet, s. 321 ff. och 312 f.
6 Rent strikt garanti föreligger dock även för byggnaders beskaffen
het i de fall som avses i NyttjL 2: 14 och 59.
7 Se dock beträffande försäljning på auktion och försäljning under
klausulen »i befintligt skick» nedan § 25 vid not 41—49.
8 Se ovan § 22 vid not 18—20.
9 Se V a h 1 é n, Formkravet, s. 308 och 311, samt H 1941 s. 139. Möj
ligen antyder H 1951 s. 716 att säljaren jämväl har undersökningsplikt, jfr
Karlgren i SvJT 1952 s. 798.
10 Se ovan § 22 not 19.
11 Se H 1928 s. 47, 1936 s. 737.
12 Se om köp av fast egendom V a h 1 é n, Formkravet, s. 313 ff., sär
skilt s. 320, om arrende H 1945 s. 502 samt FJB I 1905 s. 148 f. och
V a h 1 é n, a.a. s. 333 f.
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När det gäller vårdares garanti på grund av upplagsbevis
eller sjölagskonossement får man skilja mellan garanti för
normal standard och garanti för en genom tillförsäkran fixerad
standard.
Om garantin avser normal standard har gäldenären både
upplysningsplikt och undersökningsplikt. Ett fel bestående i
skada å godset eller brist med avseende å dess förpackning är
sålunda relevant, om vårdaren före handlingens utfärdande
utrönt eller med vanlig uppmärksamhet kunnat utröna skadan
eller bristen.13
Lagen om upplagshus synes förutsätta att vårdarens garanti
på grund av tillförsäkran är rent strikt, ehuru detta ej är klart
utsagt.14 Att så skulle vara fallet utsädes däremot direkt i 1891
års sjölag. Genom 1936 års lagändring har emellertid denna nu
i sjölagen 161 § upptagna regel försetts med en reservation som
innebär ett steg i riktning mot att göra vetskap till en förut
sättning för fels relevans. Ett fel är nämligen icke relevant om
mottagaren måst inse, att uppgifternas riktighet icke under
sökts av bortfraktaren. I detta fall kan icke gärna vetskap på
bortfraktarens sida föreligga. Ett fel är dock alltjämt relevant i
sådana fall då bortfraktaren icke haft vetskap om detta, ehuru
mottagaren haft anledning att räkna med en undersökning och
sådan kanske också ägt rum.15
Haaglagen berör, såsom redan omtalats, icke alls frågan om
ett konossementsansvar föreligger. Då HD nyligen fastslog att
bortfraktaren bär en dylik garanti, antog domstolen att garantin
icke är rent strikt men innefattar såväl upplysningsplikt som
undersökningsplikt. Denna ståndpunkt avser såväl garanti för
normal standard som garanti på grund av tillförsäkran.16
13 SjöL 162 §, UpplL 26 § 2 st.
14 Jfr 25 § och motiven till denna.
15 Jfr Jantzens utläggningar av 161 §. Motiven till 1936 års lag
ändring uttala, att 1891 års regel efter all sannolikhet skulle bliva tolkad
som om den då föreslagna reservationen funnits där, se SOU 1936: 17
s. 246. Kanske innebär detta att den bör läsas in jämväl i UpplL 25 §?
16 H 1949 s. 449 (I och II). Så också Schmidt, Sjörätt, s. 115. För en
tillämpning av SjöL 161 § Jantzen, Godsbefordring2, s. 520 f., och
Sejersted, Haagreglene2, s. 98 ff. Jfr ovan § 22 vid not 53.
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Avlämnares garanti innefattar såsom huvudregel upplys
ningsplikt och undersökningsplikt.17 Omfattningen av under
sökningsplikten är dock säkerligen högst varierande, alltefter
den situation i vilken avlämnandet sker.18
Garantin kan skärpas till rent strikt sådan om avlämnaren
genom enuntiation eller tillförsäkran har givit mottagaren an
ledning antaga att en viss egenskap saknades.19 Även eljest
föreligger det en viss tendens att ålägga avlämnaren rent strikt
garanti för att godset är fritt från särskilt farliga skadebringande egenskaper.20 Likaså har en avlastare rent strikt
garanti för godsets överensstämmelse med de uppgifter som
lämnas till grund för konossement.21
Å andra sidan har avlastare allenast upplysningsplikt när
det gäller godsets politirättsliga farlighet.22
Ifråga om fristående garanti har rättspraxis antagit att gäldenären har upplysningsplikt och undersökningsplikt.23
Slutligen bör för samtliga nu behandlade fall tilläggas, att
man möjligen får räkna med att en tillförsäkran eller ett intyg,
17 Se ovan § 22 not 64—67 angivna avgöranden samt beträffande skadebringande egenskaper A 1 m é n § 45 vid not 42, R o d h e i SvJT 1951
s. 607 f. och Vahlén i Festskrift 1955 för Herlitz s. 376 f,, beträffande
bristfälliga anordningar Strahl i SOU 1950: 16 s. 16 f. och Vahlén
i Skadeståndsrättsliga spörsmål s. 292.
18 Den som reparerar begagnat gods kan t.ex. ha skyldighet att göra en
ingående undersökning, se H 1944 s. 83.
19 H 1949 s. 664 (jfr R o d h e i SvJT 1951 s. 582). Jfr dock H 1952
s. 184, se härom Vahlén i Festskrift 1955 för Herlitz s. 378 f.
20 Så SjöL 97 § och Haaglagen 4 § 6 mom. såvitt angår garanti för att
godset icke är av »lättantändlig, explosiv eller eljest farlig beskaffenhet».
Så också H 1945 s. 676, där garantin avsåg att gods avlämnat såsom livs
medel icke var giftigt, se Vahlén i Festskrift 1955 för Herlitz s. 381 ff.
21 SjöL 153 §, Haaglagen 3 § 5 mom.
22 SjöL 92 § 2 st.
23 Se om bevittning av namnteckning H 1897 s. 102, 1901 s. 129, 1922
s. 260, 1930 s. 149, 1939 s. 360, om vederhäftighetsbevis H 1880 s. 231.
1890 s. 286, om soliditetsupplysning H 1947 s. 21. Jfr Karlgren, Av
talsrättsliga spörsmål2, s. 86 f.
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som innehåller att gäldenären »garanterar» att vissa fakta före
ligga, skall anses innefatta ett åtagande av en rent strikt
garanti.24
2. Borgenärens vetskap såsom hinder för
relevans.
Om borgenären vid avtals ingående vet om att en avvikelse
föreligger, är denna såsom huvudregel icke relevant. Man kan
nämligen i allmänhet utgå från att han i dylikt fall accepterat
avvikelsen och icke ansett sig ha något behov av garantin.25
Utan inskränkning gäller emellertid icke denna sats. Om
borgenären med vetskap om en avvikelse sluter avtal, kan
meningen också vara att gäldenären skall beredas tillfälle att
avhjälpa felet men att garantin skall kunna tagas i anspråk
om han ej gör detta. Skäl för ett dylikt antagande kan vara
att felet är så ingripande, att en överlåtelse eller upplåtelse
skulle sakna mening om avvikelsen bleve beståndande. Så ser
man saken när det gäller överlåtares och upplåtares ansvar för
att han är ägare,26 liksom upplåtares ansvar för att en nytt
janderätt icke undantränges av en tidigare upplåten sådan.27
Även när det gäller ansvar för egendoms faktiska beskaffenhet
kan det någon gång komma ifråga att tillämpa motsvarande
regel.28
24 Denna förmodan stödes närmast på den omständigheten att enligt
äldre juridiskt språkbruk termen garanti användes för att beteckna ett
rent strikt ansvar. Jfr ovan § 2 not 29.
25 Jfr SkbrL 9 § samt A 1 m é n § 47 vid not 5—7 och U s s i n g, Alm.
Del3, § 13 II B 1. Frågan vilka personers vetskap som tillräknas borgenären
beröres nedan § 29 vid not 99—104.
28 Se om köp av lös egendom A 1 m é n § 59 vid not 34—38, om köp
av fast egendom V a h 1 é n, Formkravet, s. 290 not 9 med hänv., om lega
av lös egendom Hasselrot, HB, VI s. 1090, om lega av fast egendom
NyttjL 2:26 och 27 samt 3: 18 ävensom motiven till 1:6, FJB I 1905 s. 81.
27 Se om lega av lös egendom Hasselrot, HB, VI s. 1090, om lega
av fast egendom NyttjL 2:26 och 3: 18 samt motiven till 1:5, FJB I 1905
s. 80.
28 Se A 1 m é n § 47 not 8 samt Hasselrot, HB, VI s. 1065 f. och
1072 f.
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Ännu ett undantag föreligger i de fall då garanti för egen
doms faktiska beskaffenhet bestämmes av en tvingande regel.
Det kommer uppenbarligen icke ifråga att exempelvis en jord
ägare skulle undgå att hålla arbetarbostad i det skick hälso
vårdsstadgan kräver, blott därför att han vid avtalets ingående
underrättat arrendatorn om att bostaden då icke hade erforder
lig standard.29
Huvudregelns räckvidd utvidgas genom reglerna om under
sökningsplikt, som innebära att man tillräknar borgenären icke
blott den vetskap han faktiskt haft utan även den vetskap han
kunnat skaffa sig genom en undersökning.30
Området för denna undersökningsplikt kan avgränsas genom
ett par generella iakttagelser. Sålunda kan man förmodligen
säga, att undersökningsplikt icke föreligger i sådana fall då
garantin grundas på enuntiation eller tillförsäkran.31 Är detta
riktigt, behöver frågan om undersökningsplikt diskuteras
endast för sådana fall då gäldenärens garanti avser normal
standard eller en på borgenärens förutsättning grundad indivi
duellt bestämd standard. Ytterligare en begränsning följer därav
att svek på gäldenärens sida torde hindra honom från att
åberopa att borgenären icke fullgjort sin undersökningsplikt;
om svek är nödvändigt för att en avvikelse skall vara relevant
uppkommer därför icke fråga om undersökningsplikt för
borgenären.32
Undersökningsplikt beträffande egendoms faktiska beskaf
fenhet föreligger vid köp av lös egendom. Särskilt långtgående
är emellertid icke denna plikt: köplagen 47 § stadgar att om
köparen före köpet undersökt godset eller utan giltig anledning
29 Se om tvingande regler av här avsett slag ovan § 22 vid not 44—46
och nedan § 25 vid not 48. Jfr också, före 1939 års ändring i hyreslagstiftningen, H 1928 s. 70.
30 Om försummelse av undersökningsplikt såsom en form av culpa in
contrahendo se nedan § 29 vid not 80.
31 Så beträffande köp av lös egendom H 1918 s. 280, 1923 s. 244, 1937
s. 382, 1938 s. 318, 1948 A 130 (här ansåg en minoritet att köparen dock
haft särskild anledning till undersökning), samt A1 m é n § 47 vid not
51—56.
32 Så i varje fall KöpL 47 och 48 §§. Jfr nedan § 29 vid not 84 ff.
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undandragit sig att efterkomma anmaning därom, så får han
icke åberopa fel som han vid undersökningen bort märka. Det
samma gäller om han satts i tillfälle att före köpet undersöka
prov på godset. Köparen behöver alltså icke själv taga initiativ
till en undersökning. 33
Vid köp av fast egendom och arrende finnes enligt gällande
rätt föga utrymme för undersökningsplikt.34 Så är däremot
förhållandet vid köp av fast egendom enligt 1947 års för
slag till JB, som ålägger säljaren strikt garanti för normal
standard. Lagberedningen har utgått från att denna regel skulle
kombineras med en undersökningsplikt för köparen och
synes ha menat att denne i regel skulle ha skyldighet att själv
taga initiativ till en undersökning.35 Vid hyra skulle undersök
ningsplikt kunna föreligga, men i brist på stadgande härom
får man kanske antaga att sådan i allmänhet icke åvilar hyres
gästen.36
Någon skyldighet för mottagare av upplagsbevis eller konossement att undersöka godsets synliga tillstånd föreligger uppen
barligen icke.
Undersökningsplikt beträffande egendoms sakrättsliga be
skaffenhet förekommer vid köp av fast egendom ifråga om
annan begränsad sakrätt än inteckning för fordran samt ifråga
om tredje mans äganderätt till byggnad. I äldre rättspraxis har
man antagit, att köparen själv borde anskaffa gravationsbevis
och taga del av skifteshandlingar.37 Lagberedningen har här
emot hävdat, att köparens plikt icke sträcker sig längre än
att han bör taga del av dylika handlingar, därest säljaren
ställer dem till hans förfogande. Ytterligare bör han enligt
33 Jfr A 1 m é n § 47 vid not 14—21 a. Om en mot köparen strängare
sedvana vid köp av fartyg se Handelsbruk V nr 283.
34 Det är nämligen osäkert om relevant fel överhuvud taget kan före
ligga utan att gäldenären avgivit en tillförsäkran eller förfarit svikligen,
jfr ovan § 25 vid not 5—12.
35 Se FJB 1947 4: 16 och SOU 1947:38 s. 203 ff. Jfr V a h 1 é n, Form
kravet, s. 281 f.
36 Att klausulen »i befintligt skick» ålägger hyresgästen undersöknings
plikt omtalas nedan § 25 vid not 47.
37 Se V a h 1 é n, Formkravet, s. 298 ff.
8 — 557460
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beredningen undersöka, huruvida tredje man har besittning till
fastigheten eller någon del därav på ett sådant sätt att det kan
finnas anledning att räkna med en nyttjanderätt eller ett servitut.38 Ifråga om tredje mans äganderätt till byggnad får
undersökningsplikten mindre betydelse, eftersom tredje mans
besittning icke behöver häntyda på något annat än att han
har nyttjanderätt.
Även för detta område gäller förmodligen den tidigare i annat
sammanhang återgivna satsen att den som icke har under
sökningsplikt likväl måste göra en undersökning i sådana fall
då han har särskild anledning att tro att denna skulle leda
till ett nedslående resultat, särskilt om den kan göras utan
nämnvärt besvär.39
3. Underlåten uppfyllelse av borgenärsförpliktelse såsom hinder för relevans.
Borgenärsförpliktelserna avse i regel endast garanti för fakta
i framtiden. Inom det nu behandlade området är dock att märka
att ett rättsligt fel i egendom kan komma att sakna relevans
därför att borgenären icke fullgjort sin försvarsplikt gentemot
tredje man.40

4. Friskrivningsklausuler.

Förutsättningarna för ett fels relevans kunna skärpas genom
en friskrivningsklausul.
För att vid överlåtelse och upplåtelse begränsa ansvaret för
objektiva fel begagnar man ofta klausulen »i befintligt skick».
Denna klausul seglar emellertid i motvind; i hyreslagstiftningen
är dess verkan inskränkt genom en tvingande bestämmelse
38 Se SOU 1947:38 s. 211 f.
39 Se om vaga antydningar från en säljares sida om rådighetsfel H 1934
s. 117 och 1947 s. 680 samt V a h 1 é n, Formkravet, s. 308 och 311. Se
också H 1948 A 130 (HD:s minoritet). Jfr ovan § 24 vid not 13.
40 Se ovan § 24 vid not 16—17.
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och domstolarna söka, även eljest begränsa dess räckvidd
genom en restriktiv tolkning.4142
Det synes till en början vara vedertagen uppfattning att
klausulen avser allenast ansvaret för egendoms faktiska be
skaffenhet.41
43
42
Det råder vidare enighet därom att klausulen icke upphäver
överlåtarens eller upplåtarens garanti men väl gör svek till för
utsättning för fels relevans.44 Ibland har det ifrågasatts att
klausulens verkan skulle begränsas ytterligare därhän att även
vetskap skulle medföra relevans, men denna mening har dock
ej vunnit gehör.45 Däremot ha domstolarna någon gång vid
grova fel direkt förklarat klausulen icke tillämplig.46
Slutligen är att anteckna hyreslagstiftningens nyss åsyftade
bestämmelse, införd genom 1939 års lagstiftning. Här tillägges
klausulen blott den verkan att hyresgästen pålägges en under
sökningsplikt — denne kan nämligen alltid åberopa fel, som ej
vid avtalets ingående var honom veterligt »eller kunnat med
vanlig uppmärksamhet upptäckas».47
41 Däremot äro Haaglagens tvingande bestämmelser icke tillämpliga på
en klausul som friskriver bortfraktaren från ansvar för fartygets lämplig
het ifråga om lastutrymme, anordningar för lastning och lossning o.d.,
se H 1951 s. 694.
42 Om dansk rätt jfr Anders V. K r u s e, Misligholdelse, s. 123 ff.
43 Att klausulen ej minskar ansvaret för egendoms sakrättsliga beskaf
fenhet antogs i H 1883 s. 322, 1922 s. 491 (hemulsansvar). Om egendoms
politirättsliga beskaffenhet se H 1933 s. 253; jfr V a h 1 é n, Formkravet,
s. 308. Klausulen kan emellertid tänkas få betydelse för ett rådighetsfel
som samtidigt är ett faktiskt fel.
44 Se A 1 m é n § 48 vid not 32.
45 Jfr H 1905 B 85 (köp av lös egendom), 1931 s. 38 (hyra). Jfr också
A 1 m é n § 48 vid not 40 a samt Hasselrot, HB, VI s. 1083. I H 1908
s. 153 och 1923 s. 326 lärer HD ha avsett att utsäga att svek skulle vara
erforderligt, jfr nedan § 29 not 93. I Handelsbruk V nr 286 och 322 fram
kommer emellertid en mot säljaren strängare uppfattning.
46 Se inom hyresrätten H 1915 s. 17; jfr även H 1931 s. 38 (underinstan
serna men ej HD). Jfr beträffande arrende H 1943 s. 392, där HD:s majori
tet icke ville åsidosätta klausulen. I H 1880 s. 205 ansågs klausulen icke
utesluta ansvar för att överlåten skogsavverkningsrätt existerade.
47 Se NyttjL 3: 11 3 st. samt ovan § 25 vid not 36. Jfr L e j m a n, Hyres
värd och hyresgäst, s. 150 f., samt P. Sundberg i TfSA 1939 s. 233 ff.
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Dessutom förhåller det sig säkerligen så, att de förut nämnda
tvingande reglerna om fel vid arrende och hyra icke blott fixera
en tvingande standard utan även innebära att garantin för
denna standard är rent strikt, vad än parterna härom avtala.48
Å andra sidan är klausulen »i befintligt skick» såtillvida
accepterad av lagstiftaren, att den omständigheten att lös egen
dom säljes på auktion medför ungefär samma rättsverkningar
som den omständigheten att en försäljning sker med nämnda
klausul.49
Det kan ibland inträffa att klausulen »i befintligt skick»
förekommer tillsammans med en tillförsäkran eller en enuntiation. Om klausulen förekommer tillsammans med en tillförsäkran, lärer dess räckvidd inskränkas av denna.50 Det
samma gäller förmodligen också om klausulen förekommer
tillsammans med en enuntiation, såvida icke denna enuntiation
gjorts före avtalsslutet och det framgår att klausulen har till
uppgift att skära bort allt som till äventyrs blivit sagt tidigare
under förhandlingarnas gång.
Vid fastighetsköp äro avsägelser av hemulsansvar icke ovan
liga.51 Det är oklart huruvida dylika avsägelser skola tolkas
restriktivt och i första hand innebära blott avsägelse av skade
ståndsansvar, eller om de, även utan stöd av särskilda om
ständigheter, skola innebära avsägelse också av andra på
följder.52 I varje fall har avsägelsen icke annan verkan än att
vetskap hos gäldenären eller möjligen svek från dennes sida är
erforderlig för fels relevans.53
En annan typ av friskrivningsklausuler avser att begränsa
ansvaret för sådana uttalanden som göras i form av tillför
säkran eller enuntiation.
48 Jfr ovan § 22 vid not 44—46.
49 Se KöpL 48 §.
50 H 1923 s. 550.
51 Se JB 11:6, jfr H 1894 s. 280 (»utan retur») samt Holmbäck i
Minnesskrift II s. 234 och SOU 1947:38 s. 217.
52 Se Almén, PM om JB, s. 230, och A1 m é n, Köp, § 59 not 39.
Den franska code civil art. 1629 föreskriver en restriktiv tolkning.
53 Jfr FJB 1826 9:4, FJB 1847 10:5, Almén, PM om JB, s. 230.
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Det förekommer att dylika uttalanden i en skriftlig handling
beledsagas av klausulen »utan ansvar» eller någon liknande
klausul;54 detta brukar t.ex. vara fallet i soliditetsupplysningar.
Vanligare är att en reservation göres i den formen att uttalandet
förses med ett tillägg som anger varifrån uppgiften är hämtad;
en fastighet uppges t.ex. hålla en viss areal enligt viss karta
eller vissa lantmäterihandlingar.55 En motsvarande reservation
förekommer i upplagsbevis och konossement i den formen att
en uppgift säges härröra från uppläggaren resp, avlastaren; ev.
sker detta med uttrycket »said to be». Det kan också i dessa fall
hända att reservationen icke anvisar någon viss källa men
anger att uppgiftens riktighet är för utfärdaren okänd ■— häri
ligger dock i realiteten en hänvisning till uppläggarens (avlasta
rens) uppgifter.
Klausuler av denna typ i upplagsbevis och sjölagskonossement ha blott den verkan att utfärdarens rent strikta garanti
mildras till en garanti innefattande upplysningsplikt och under
sökningsplikt.56 Vid Haaglagskonossement föreligger icke någon
rent strikt garanti utan blott upplysningsplikt och under
sökningsplikt; från dessa plikter anses bortfraktaren icke
kunna friskriva sig.57 Huruvida friskrivningen har samma be
gränsade verkan när det ej är fråga om upplagsbevis eller
konossement må vara osagt. Ett annat och kanske något sanno
likare alternativ är att dess verkan såsom huvudregel går ett
eller ett par steg längre, med påföljd att vetskap hos gäldenären
eller t.o.m. svek från dennes sida erfordras för att en av
vikelse skall vara relevant.
5.

Rätt att avhjälpa en avvikelse.

Då en garanti avser fakta i nutid svarar gäldenären för att
dessa fakta föreligga vid den tidpunkt då garantin åtages.
54 Inom affärslivet har förekommit en klausul »S.E. & O.» (salvo errore
et omissione), som emellertid numera synes alltmer komma ur bruk. Jfr
SvJT 1933 rf. s. 7.
55 Se V a h 1 é n, Formkravet, s. 339 med hänv.
56 SjöL 161 §, UpplL 26 §.
57 H 1949 s. 449 (I).
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Ifråga om överlåtares och upplåtares garanti för egendom
föreligger emellertid det särskilda förhållandet att gäldenären
ofta kan undgå påföljd av en relevant avvikelse om han undan
röjer avvikelsen före en viss tidpunkt.
Enligt köplagen 44 § skall frågan huruvida (faktiskt) fel
vidlåder godset bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet
vid den tid, då faran för dess förstörelse övergick på köparen.
Denna regel innebär, såvitt nu är ifråga, att säljaren kan undgå
påföljd av ett vid avtalets ingående befintligt relevant fel, om
detta är avhjälpt före tidpunkten för farans övergång.58 Mot
svarande princip uttryckes i hyreslagstiftningen så, att hyres
värden på tillträdesdagen skall tillhandahålla lägenheten i visst
skick.59
Köplagen 49 § ger dessutom säljaren en viss ytterligare frist
att avhjälpa fel, nämligen tiden intill dess köparen enligt 21 §
skulle varit berättigad att häva köpet. Denna frist ges dock
endast på villkor att det är uppenbart att köparen ej skulle hava
kostnad och olägenhet av att låta rättelse ske. Dock förekommer
det ofta att säljaren avtalsvis får större rättigheter därigenom
att fristen utsträckes och villkoret bortfaller, något som anses
ligga i en föreskrift att säljaren skall bära garanti för godsets
beskaffenhet under viss tid.60
Ibland har gäldenären visserligen icke möjlighet att helt
undgå påföljder av ett fel genom att avhjälpa detta men väl
en rätt att begränsa påföljdernas omfattning. Så är fallet vid
hyra, där hyresvärden kan undgå hävning om han lyckas utan
uppehåll avhjälpa felet.61 Om avtalet ej häves, kan han dess
utom begränsa skadeståndets storlek.
Måhända kan man, även utanför de fall då en rätt att av
hjälpa fel föreligger, komma till ett liknande resultat ifråga om
58 A 1 m é n § 46 vid not 13—18 behandlar den situation som uppstår
om det före denna tidpunkt med visshet kan antagas att felet icke kom
mer att bliva avhjälpt. Jfr om anteciperat fel (i en annan mening än den
som här avses) ovan § 19 vid not 23—24.
59 NyttjL 3:9.
60 A 1 m é n § 49 vid not 40.
61 NyttjL 3:11.
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skadeståndsskyldighet med tillämpning av regeln om borge
närens skyldighet att begränsa skadan.62 Det förefaller troligt
att borgenären ibland skulle anses brista i denna skyldighet om
han avvisade ett erbjudande från gäldenären att avhjälpa fel.

6.

Bevisbördan för relevant avvikelse.

Då en påföljd av relevant avvikelse göres gällande, uppstår
fråga om bevisbördan för att en sådan föreligger. Man måste
därvid skilja på frågan om avtalets innehåll, frågan om av
vikelse föreligger, frågan om vetskap (ev. svek) hos gäldenären
föreligger och frågan om vetskap hos borgenären föreligger.
Bevisbördeproblemen ha diskuterats av A 1 m é n ifråga om
garanti för egendoms faktiska beskaffenhet vid köp av lös
egendom men ha vid andra typer av garanti tilldragit sig föga
uppmärksamhet.
Om köparen grundar sitt anspråk på en enuntiation eller till
försäkran, har han säkerligen bevisbördan för att en sådan
givits.63 Däremot torde säljaren ha bevisbördan om han söker
undgå ansvar för objektivt fel med ett påstående att godset
sålts i befintligt skick.64
Vad härefter angår frågan om fel i godset föreligger har man
att räkna med att såsom huvudregel bevisbördan ligger på den
av parterna som vid tidpunkten för tvisten hår eller senast haft
godset i sin besittning. Dock anses köparen hava bevisbördan
om han underlåtit att taga godset i besittning ehuru det enligt
köplagen 56 § ålegat honom att göra detta. Likaså anses bevis
bördan kvarligga på köparen om han, sedan han mottagit
godset, mot säljarens önskan återställer det till denne.65
Om köparen påstår att vetskap (ev. svek) hos säljaren före
legat, torde han ha bevisbördan för detta påstående,66 medan
62 Se nedan § 46.
63 Se A 1 m é n § 42 vid not 98 a.
64 Se H 1918 s. 280 och A 1 m é n § 48 vid not 17—26. Almén vill
dock, mot 1918 års fall, lägga bevisbördan på köparen om han såsom
kärande återkräver erlagd köpeskilling.
65 Se närmare Almén Tillägg till § 51. Jfr ovan § 20 vid not 24.
66 Se Almén § 42 vid not 97 a, jfr § 53 vid not 13, § 54 vid not 32.
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säljaren i regel torde ha bevisbördan om han påstår att vetskap
hos köparen förelegat.67
Ännu ett aktuellt bevisbördeproblem rör den upplysnings- och
undersökningsplikt som åvilar utfärdaren av ett Haaglagskonossement. I flera främmande rättssystem anses det åligga
bortfraktaren att bevisa att culpa in contrahendo icke ligger
honom (eller hans folk) till last. I svensk rätt är det icke avgjort
hur bevisbördan här skall läggas — i de domar från 1949 i vilka
ansvarets karaktär klargjordes fann HD nämligen att culpa in
contrahendo var styrkt.68

7. Reklamation såsom villkor för rätt att
åberopa relevant avvikelse.
Om en relevant avvikelse föreligger, kan borgenären likväl
förlora sin rätt att göra påföljder gällande, såvida han ej inom
viss tid reklamerar hos gäldenären.
Reglerna om reklamation mot avvikelse bilda en motsvarighet
till reglerna om reklamation mot underlåten uppfyllelse. Åt
skilliga problem äro gemensamma för de båda grupperna av
reklamationsregler och vissa lagrum avse både reklamation mot
oriktig prestation och reklamation mot relevant avvikelse. De
gemensamma problemen ha behandlats i det föregående69 och
beröras alltså här blott i den mån sammanhanget gör det er
forderligt.
Särskilt väl utbildade regler om reklamation mot avvikelse
gälla beträffande faktiska fel vid köp av lös egendom. Köplagen
52 § ålägger sålunda köparen att, om han vill tala å fel i godset
— varmed åsyftas såväl oriktig prestation som relevant av
67 Jfr A 1 m é n § 47 not 5 och 25.
68 Se H 1949 s. 449 (I och II), jfr ovan § 22 vid not 53 och § 25 vid
not 16. För omvänd bevisbörda bl.a. Wüstendörfer, Neuzeitliches
Seehandelsrecht2, s. 320. Annorlunda Schmidt, Sjörätt, s. 115. S e j e rs t e d, Haagreglene2, s. 101 f., pläderar visserligen för att konossementsansvaret vid Haaglagskonossement skall bedömas enligt SjöL 161 § men
vill såsom ett minimum tillämpa en culparegel med omvänd bevisbörda.
69 Se ovan § 20 vid not 31—34.
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vikelse —, meddela säljaren detta, vid handelsköp genast och
vid annat köp utan oskäligt uppehåll efter det att felet yppats.70
Utanför köplagens område synes man ha en tendens att, i
analogi med nämnda stadgande, ålägga en borgenär att rekla
mera mot ett faktiskt fel inom skälig tid efter det felet yppats,
men någon stadgad uppfattning torde ej föreligga. Ifråga om
fastighetsköp kan man notera att varken 1909 eller 1947 års
förslag till JB stadgar någon dylik generell reklamationsplikt.
I senare års rättspraxis har dock ett krav på reklamation ibland
uppställts.71 Även vid nyttjanderättsupplåtelse ha domstolarna
ibland ansett reklamation erforderlig72 — här kommer emeller
tid reklamationsplikten i stor utsträckning att konsumeras av
nyttjarens plikt att lämna sådana upplysningar som skola sätta
upplåtaren i tillfälle att begränsa verkningarna av en av
vikelse.73
Köplagens reklamationsregel är kombinerad med en regel om
undersökningsplikt: underlåten reklamation lägges köparen till
last icke blott då han märkt felet utan även då han bort märka
det. Innebörden häri preciseras närmare av köplagen 51 §, som
vid handelsköp ålägger köparen att, då godset är avlämnat eller,
såframt det är försänt, då det kommit honom till handa, för
anstalta om sådan undersökning av godset, som efter gott
handelsskick kan ifrågakomma.74 Beträffande civila köp ges
däremot ingen motsvarande precisering.75
Vid sidan av den relativa reklamationsfristen har köplagen
70 Se Almén § 52. Om köparens skyldighet att därjämte avge hävningsförkiaring inom viss tid se nedan § 38 vid not 33—35.
71 För reklamationsplikt HD:s minoritet i H 1946 A 224. För reklama
tionsplikt åtminstone under vissa omständigheter HD:s majoritet i H 1949
s. 259. Invändning om bristande reklamation lämnades utan avseende i
H 1928 s. 554 och av JustR Walin i H 1949 s. 259, men det framgår ej om
reklamation ansetts styrkt eller om sådan ansetts obehövlig. Jfr V a h 1 é n,
Formkravet, s. 281 not 22.
72 Se H 1891 s. 420, 1916 s. 148, 1918 s. 190.
73 Se nedan § 49 vid not 12.
74 Se A1 m é n § 51. Undersökningsplikten avser jämväl s.k. utfallsprov, se 51 § 2 st.
75 Se A 1 m é n § 51 vid not 6 a—14.
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också en absolut sådan. Enligt 54 § måste nämligen reklama
tion avges inom ett år från det köparen mottagit godset.76
Jordabalksförslagen ha liknande frister, men dessa avse blott
köparens hävningsförklaring.77
Ifråga om rättsliga fel saknas en reglering motsvarande köp
lagen 52—54 §§ och man kan icke skönja någon tydlig tendens
att kräva reklamation inom någon viss relativt eller absolut
bestämd frist.78 Motsvarande omdöme gäller om rådighetsfel.79
Liksom när det gäller underlåten uppfyllelse kan gäldenären
ibland vara förhindrad att åberopa att reklamation ej skett.
Köplagen ger en sådan regel för de fall då säljaren förfarit
svikligen; dessutom kan säljaren icke åberopa den relativa
reklamationsfristen om han visat grov vårdslöshet och felet
länt köparen till märklig skada.80
7. Påföljder av relevant avvikelse.
En avvikelse är, enligt den definition som tidigare givits,
relevant om den medför åtminstone någon påföljd.81
Vid öuerlåtelse och upplåtelse är den »första» påföljden i
regel rätt att kräva prisnedsättning.82 I vissa fall, t.ex. vid totalt
fel i säljares eller upplåtares äganderätt, kommer emellertid
prisnedsättning icke ifråga; i stället har felet den verkan att
avtalet förfaller.83
Om ett relevant fel är väsentligt eller om gäldenären förfarit
76 Se A 1 m é n § 54 samt SvJT 1937 rf. s. 2. Jfr H 1936 s. 602 (kort
avtalad reklamationsfrist tillämplig?).
77 Se nedan § 38 vid not 35.
78 Se H 1935 s. 290, 1946 s. 567. Jfr dock det gåtfulla uttalandet i
H 1934 s. 365. Om jordabalksförslagens absoluta frister för hävning på
grund av rättsliga fel se nedan § 38 vid not 35.
79 Jfr H 1938 s. 318, där felet synes böra karakteriseras såsom ett rådig
hetsfel, ehuru HD torde ha tillämpat reglerna om faktiska fel.
80 Se ovan § 20 vid not 52—53. Jfr också ovan § 20 vid not 60 om det
fallet alt säljaren inlåtit sig på förhandlingar utan att anmärka på att
reklamation ej skett i rätt tid.
81 Se ovan § 21 vid not 2.
82 Se nedan § 49 vid not 31 ff.
83 Se nedan § 37 vid not 26—27.
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svikligt, föreligger därjämte hävningsrätt, i den mån icke av
talet redan förfallit.84 Såsom en provisorisk åtgärd i avbidan
på hävning ifrågakommer därjämte innehållande av vederlag.85
I många fall har borgenären också rått att kräva skade
stånd86
Beträffande vårdares garanti, avlåmnares garanti och fri
stående garanti ligga förhållandena betydligt enklare till. Den
enda påföljd som kommer ifråga är nämligen rätt att kräva
skadestånd. Villkoren för relevans komma sålunda att samman
falla med villkoren för skadeståndsskyldighet.
Slutligen är beträffande alla slag av garanti för fakta i nutid
eller förfluten tid att erinra om att, utanför den civilrättsliga
ramen, straff kan inträda såsom påföljd för avvikelse, om
garantiförpliktelsen tillkommit såsom led i ett bedrägeribrott.
Även utanför bedrägeribrottets område kan straff ibland inträda
för osant intygande.87

B. Garanti som avser fakta i framtiden.

1. Underlåten uppfyllelse av borgenärsförplik§ 26
telse såsom hinder för relevans.
Underlåten uppfyllelse av en borgenärsförpliktelse medför i
allmänhet att borgenären icke kan göra gällande någon påföljd
av avvikelse.
Om vi till en början lämna försäkringsrätten å sido kan man
i detta sammanhang skilja på två typer av borgenärsförpliktelser. Vissa sådana äro absoluta i den meningen att ett visst för
farande är påbjudet eller förbjudet oavsett om en överträdelse
in casu skulle lända gäldenären till men eller icke. Hit höra t.ex.
reglerna om skyldighet att söka täckning hos annan gäldenär.
Andra borgenärsförpliktelser äro definierade så att de förutsätta
en kausalitetsbedömning: borgenären är skyldig att på visst sätt,
84
85
86
87

Se
Se
Se
Se

nedan
nedan
nedan
nedan

§§ 37—38.
§ 35.
§§ 44—48.
§ 53 efter not 18.
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genom positiv handling eller underlåtenhet, söka undvika en
för gäldenären menlig effekt. Den redovisningsberättigade
måste exempelvis i borgensmannens intresse söka hindra den
redovisningsskyldige från förskingring.
Vare sig förpliktelsen hör till den ena eller den andra av dessa
kategorier medför underlåten uppfyllelse att en avvikelse ej är
relevant.1 Ifråga om den senare kategorien är dock att märka,
att kausalitetsbedömningen icke alltid medför att en avvikelse
helt förlorar sin relevans; den kan också medföra att relevansen
begränsas och att sålunda ett såsom påföljd utgående ersätt
ningsbelopp reduceras.
Inom försäkringsrätten finnas vissa fall där borgenärsförpliktelsen innesluter en kausalitetsbedömning. På dessa fall kan
man tillämpa den nyss angivna huvudregeln, inklusive iakt
tagelsen att en överträdelse ofta kan få allenast partiell verkan.
Detta gäller framkallande av försäkringsfallet,2 underlåtenhet
att avvärja skada3 och underlåtenhet att bevara regressmöj
lighet.4
Andra borgenärsförpliktelser inom försäkringsrätten äro
absoluta. För att lätta borgenärens börda inför man emellertid
i vissa fall trots allt en kausalitetsbedömning, ehuru i den
formen att borgenären kan undgå påföljd av överträdelsen om
han styrker att överträdelsen icke länt försäkringsgivaren till
men. Denna regel brukar kallas »kausalitetsregeln».5 Regeln tilllämpas dels vid brott mot säkerhetsföreskrifter,6 dels, såvitt
angår transportförsäkring, vid brott mot upplysningsplikt och
mot förbud mot fareökning.7
En annan metod att lätta borgenärens börda är att begränsa
verkningarna av en överträdelse av en absolut förpliktelse. En
sådan begränsning ger »prorataregeln». Enligt denna skall man
1 Belägg för denna regel ges av det material som åberopats i den före
gående undersökningen av borgenärsförpliktelsernas omfattning.
2 FAL 18 §.
3 FAL 52 och 124 §§.
4 FAL 52 §.
5 Se närmare Schmidt, Faran och försäkringsfallet, s. 148 ff.
6 FAL 51 §, jfr också 124 §.
7 FAL 6, 7 och 45 §§, jfr 121 §.
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ge försäkringshavaren det försäkringsskydd han mot oför
ändrad premie skulle ha erhållit därest upplysningsplikten
fullgjorts, resp, fareökningen varit känd vid avtalets ingående.8
Resultatet kan bli att intet försäkringsskydd skulle ha erhållits,
att försäkringssumman skulle ha blivit lägre eller att något
villkor till försäkringsgivarens förmån skulle ha intagits i försäkringsbrevet.9 Prorataregeln är huvudregel vid överträdelse
av upplysningsplikt och förbud mot fareökning. Dessutom har
den företräde framför kausalitetsregeln även vid transportför
säkring, i den mån resultatet skulle ha blivit att något försäk
ringsskydd överhuvud taget inte skulle ha erhållits.10
Vid förseelse mot upplysningsplikt komma emellertid inga
lättnader för borgenären ifråga om han handlat svikligen —
i så fall utgör förseelsen alltid hinder för relevans.11
Inom försäkringsrätten uppstår i detta sammanhang ännu ett
problem, som rör rätten till premie då en förseelse mot borgenärsförpliktelse hindrar relevans. Ifråga om flertalet förseelser
torde man utan vidare utgå från att försäkringsgivaren får be
hålla premien. Tvekan har emellertid rått hur man i detta av
seende skall bedöma förseelse mot upplysningsplikten. Det har
gjorts gällande att försäkringsgivaren här bör få behålla pre
mien endast för tiden intill dess förseelsen upptäckts eller
skadan inträffat, och dessutom möjligen i svekfallen för hela
återstoden av premieperioden.12
Vid livförsäkring kommer frågan i ett speciellt läge på grund
av att premien vid vissa typer av försäkringar endast delvis
skall täcka försäkringsgivarens risk, medan återstoden mot
svarar ett sparande från försäkringstagarens sida. Den sist
nämnda delen, sparpremien, beröres enligt nu gällande grunder
8 Se närmare Schmidt, a.a. s. 131 ff., och Ussing i NFörsT
1944 s. 367 ff.
8 Prorataregeln berör jämväl det fall att försäkringsgivaren skulle ha
tagit återförsäkring i vidare mån än som skett. Se härom Schmidt,
a.a. s. 138 ff., och Ussing, a.st. s. 371 ff.
10 FAL 6, 45 och 121 §§.
11 FAL 4 §. Jfr nedan § 29 vid not 97.
12 Se Hellner i Festskrift 1955 för Ehrenzweig s. 41 ff.
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för livförsäkringsbolagens verksamhet icke av en förseelse mot
borgenärsförpliktelserna utan tillgodoräknas alltid försäkringshavaren i form av ett s.k. återköps värde.13
Preskriptionsförordningen har utformat en påföljd för för
summelse att bryta preskription mot en av flera solidariskt
(men icke alternativt) ansvariga gäldenärer,14 vilken går något
längre än vad som direkt kan betecknas såsom hinder för rele
vans. Antag att A, Bx och B2 äro solidariskt ansvariga för en
förpliktelse. Om A är den egentlige gäldenären medan Bi och
B2 äro garanter, kommer preskription mot A att medföra att
jämväl Bi och B2 bli helt fria. Om åter A skall slutligen bära
allenast en del av skulden, medför preskription mot A att
Bt och B2 bli befriade från sin garanti för A:s del, men där
jämte har preskriptionen den verkan, att det solidariska ansvar
för återstoden av skulden, som alltjämt åvilar Bi och B2, ned
sjunker till att vara subsidiärt (om det ej förut var det).15
Motsvarande regel har i praxis tillämpats även vid eftergift mot
en av flera solidariskt ansvariga gäldenärer.16
2. Rätt att avhjälpa en avvikelse.
Om gäldenären bär garanti för tredje mans prestation är på
följden av en avvikelse att gäldenären skall utgiva just denna
prestation.17 Här finnes icke något utrymme för begreppet
avhjälpande av avvikelse. Ett undantag föreligger dock då
någon åtagit sig borgen för en naturaprestation. Det har tidigare
nämnts att ett dylikt åtagande alltid torde tolkas såsom en
garanti för tredje man åvilande ersättningsskyldighet vid under
låten uppfyllelse.18 I viss utsträckning får man emellertid räkna
13
14
15
10: 8
16
17
18

Jfr H e 11 n e r, a.st. s. 53 ff.
Om solidariskt ansvar se nedan § 55 vid not 36 ff.
PreskrF § 5 1 st. Huruvida subsidiariteten skall följa reglerna i HB
eller reglerna i SkbrL 2 § är ovisst. Jfr ovan § 24 vid not 44—49.
H 1939 s. 522.
Jfr nedan § 50 vid not 3—4.
Se ovan § 23 vid not 39.
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med att borgensmannen har rätt att själv prestera in natura,
för att därigenom undgå påföljd.19
Vid försäkringsmässig garanti för egendom förbehåller för
säkringsgivaren sig ofta att i stället för att utbetala kontant
ersättning låta iståndsätta skadad egendom eller ersätta den
med likvärdig egendom av samma slag.

3. Bevisbördan för relevant avvikelse.
Då en påföljd av relevant avvikelse göres gällande, uppstå
vissa bevisbördeproblem, avseende dels frågan om en avvikelse
föreligger, dels frågan om underlåten uppfyllelse av en borgenärsförpliktelse hindrar relevans.
Vad först beträffar frågan om en avvikelse föreligger, torde
man generellt kunna säga att gäldenären vid garanti för presta
tion har bevisbördan om han för att undgå påföljder gör
gällande att tredje man redan presterat (resp, åtagit sig att
prestera). Har tredje man utfärdat skuldebrev, måste emellertid
de lättnader i tredje mans bevisbörda, som föranledas härav,
uppenbarligen komma även gäldenären till godo.20
Inom försäkringsrätten räknar man med en viss fördelning
av bevisbördan. I princip anses visserligen försäkringshavaren
vara skyldig att bevisa att försäkringsfallet inträffat, men om
detta definieras med hjälp av särskilda villkor som begränsa
ett allmänt beskrivet fareområde, anses försäkringsgivaren ha
bevisbördan för att en dylik begränsningsregel är tillämplig.21
Innefattar försäkringen garanti för tredje mans prestation gäller
väl dock det nyss om dylik garanti sagda.
Rörande bevisbördan då gäldenären gör gällande att borge
nären försummat att iakttaga någon förpliktelse kan man
uppenbarligen icke ställa upp någon allmän regel.
19 Se H a s s e 1 r o t, HB, III2 s. 7 ffoch W i k a n d e r, Materiella
arbetsbetinget, s. 78 f., samt Ussing, Kaution, s. 61 f.
20 Se härom ovan § 20 vid not 4—19.
21 Se Schmidt, Faran och försäkringsfallet, s. 230 och 239 ff.,
Grundt, Forsikringsrett, s. 89, och Drachmann Bentzon &
Christensen, Lov om forsikringsaftaler2, I s. 131. Jfr H 1938 s. 93
(härom Bolding, Har försäkringsfallet inträffat?, s. 36 f.).
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Om borgenären är pliktig att söka täckning hos annan gäldenär, har han bevisbördan för att denna plikt fullgjorts.22 Gäller
det försäkringshavarens förpliktelser torde man i allmänhet
rikta ett visst beviskrav mot försäkringsgivaren, ehuru av
växlande styrka i olika fall.23

4. Reklamation såsom villkor för rätt att
åberopa relevant avvikelse.

Försäkringsavtalslagen föreskriver i 21 § att den som vill
hos försäkringsgivaren framställa anspråk på grund av inträffat
försäkringsfall utan uppskov skall giva denne meddelande om
försäkringsfallet. Om detta ej sker, kan påföljden bli att för
säkringsbeloppet reduceras efter en skälighetsprövning eller
att rätten till ersättning helt bortfaller. Påföljderna äro emeller
tid beroende av en kausalitetsprövning, i det att de inträda
endast om försummelsen att reklamera kan antagas ha länt
försäkringsgivaren till men.
5. Påföljder av relevant avvikelse.

Vid garanti avseende framtiden utgör påföljden av relevant
avvikelse alltid skyldighet att utgiva något slag av ersättning.
Vid försäkringsmässig garanti för egendom skall försäkrings
givaren in dubio utgiva värdeersättning.24 Det förekommer
emellertid att försäkringsskyddet utvidgas sålunda att jämväl
intäktsersättning utgår.25
Vid garanti för person är påföljden i allmänhet till sitt belopp
på förhand fixerad — kapitalbelopp, livräntebelopp eller sjuk
penning — men det kan också förekomma att försäkrings
22 Se ovan § 24 vid not 31 ff.
23 Se om brott mot försäkringshavarens förpliktelser Grundt, a.a.
s. 126, 128, 133, 138, 263, 271 f. och 276, Drachmann Bentzon &
Christensen, a.a. s. 131. Bolding diskuterar i a.a. s. 9 ff. (under
en något för generell rubrik) bevisbördan då försäkringsgivaren gör gäl
lande att försäkringshavaren framkallat försäkringsfallet.
24 Se nedan § 49.
25 Se nedan § 50 vid not 7.
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givaren skall utgiva ett belopp motsvarande vissa av sjukdom
föranledda faktiska kostnader. Påföljden kan alltså vara
skyldighet att utgiva summaersättning26 eller, någon gång,
kostnadsersättning.27
Ifråga om garanti för prestation utgör påföljden i allmänhet
intet större problem: om en avvikelse inträffar skall gäldenären
utgiva just tredje mans uteblivna prestation. Denna är, såsom
förut framhållits, i praktiken alltid en penningprestation.28 På
följden kan i de fall varom nu är fråga karakteriseras såsom
en intäktsersättning. 29
Vad slutligen beträffar garanti för händelser av annat slag,
så kan påföljden vara skyldighet att utgiva summaersåttning30
— t.ex. vid regnförsäkring — eller kostnadsersättning 31 — t.ex.
vid ansvarsförsäkring.

„

IV KAP. REGRESSRÄTT.

§ 27.
En gäldenär som på grund av en garantiförpliktelse utgivit
ersättning till borgenären, har ofta rätt att av annan gäldenär
regressvis återkräva vad han utgivit. Vid garanti för tredje
mans prestation har sålunda gäldenären alltid regressrätt mot
tredje man. Vid annan garanti kan regress förekomma antingen
gentemot den som framkallat avvikelsen under sådana om
ständigheter att han ådragit sig ersättningsskyldighet eller
också gentemot den som bär en annan garanti för samma fakta.
A. Garanti för tredje mans prestation.
Vid garanti för tredje mans prestation har gäldenären ex
definitione regressrätt mot tredje man för vad han utgivit på
grund av sin garanti.1 En undersökning av regressrättens före26
27
28
29
30
31
1

Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se

nedan § 52 vid not 57.
nedan § 50 vid not 8 ff.
ovan § 23 vid not 39.
nedan § 50 vid not 3 ff.
nedan § 52 vid not 57.
nedan § 50 vid not 8 ff.
ovan § 23 före not 12.
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komst sammanfaller därför med en undersökning av dylika
garantiförpliktelsers förekomst.2
Regressrätten ger upphov till vissa problem. Ett sådant gäller
hur stort belopp gäldenären kan utkräva av tredje man, ett
annat vilka borgenären förut tillkommande säkerhetsrätter han
därvid kan utnyttja. En äldre diskussion om hithörande pro
blem har ställt frågan huruvida regressrätten var härledd från
borgenärens rätt emot tredje man eller självständig i förhål
lande till denna och låtit svaret på denna fråga avgöra de
konkreta lösningarna. Frågeställningen har numera endast
historiskt intresse, men de reella detaljproblemen kvarstå.
Frågan om regresskravets storlek behandlas i annat samman
hang i det följande.3
Vad beträffar gäldenärens möjlighet att utnyttja säkerhetsrätt
är att erinra om borgenärens förut omtalade skyldighet att
bevara en för tredje mans skuld ställd pant och tillhandahålla
denna för gäldenärens regresstalan.4 Det har vidare varit före
mål för diskussion huruvida gäldenären skulle kunna använda
sådana borgenären gentemot tredje man tillkommande för
månsrätter, som icke grundas på upplåtelse, t.ex. enligt HB
17:4 eller 17:6. Numera anses gäldenären ha en dylik rätt.5
Ett särskilt läge uppstår om gäldenären endast delvis fullgjort
tredje mans prestation och därefter konkurrerar med borge
nären i tredje mans konkurs. Konkurslagen ger i dylikt fall
borgenären företräde framför gäldenären.6 Konkurrensen kan
också gälla en pant, vilken häftar såväl för borgensmans
regressanspråk som för borgenärens återstående fordran mot
tredje man; även här ges borgenären företräde.7
2 Denna undersökning har gjorts ovan § 23 vid not 12 ff.
3 Se nedan § 50 vid not 10 ff. Jfr om ränteberäkning nedan § 51 vid
not 50—51.
4 Se ovan § 24 vid not 82.
5 Se nedan § 56 vid not 27.
6 KL 135 §, jfr H 1876 s. 182 och 1903 s. 240 samt Sjögren i SvJl
1932 s. 204 ff., Ekdahl, Fordran i konkurs, s. 300 f., och Ussing
Kaution, s. 160 ff.
7 H 1907 s. 521, 1908 s. 150, 1909 s. 602. Jfr H a s s e 1 r o t, HB, III
s. 219 f. Vissa icke fullt tydliga domsmotiveringar antyda emellertid, att ei
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Det kan hända att tredje man mot ett regresskrav invänder
att det är han själv och ej gäldenären som betalat till borge
nären. En ovisshet i detta avseende torde gå ut över gäldenären.8
Det kan också vara så att gäldenären har betalat men tredje
man påstår att han gjort det såsom ombud för denne. För ett
dylikt påstående har tredje man i ett avgörande ansetts hava
bevisbördan.9

B. Annan garanti.
1. Regress mot den som framkallat en avvikelse.
Ett regressanspråk mot den som framkallat en avvikelse
ifrågakommer dels vid försäkringsmässig garanti av olika slag,10
dels vid arbetsgivares garanti för arbetstagares person.
Frågan om försäkringsgivares regress mot den som fram
kallat försäkringsfallet behandlas i försäkringsavtalslagen 25 §.
Enligt detta lagrum är regressrätt helt utesluten vid summa
försäkring. Däremot finnes regressrätt i viss omfattning vid
skadeförsäkring (inklusive vissa slag av sjuk- och olycksfalls
försäkring) . Regler om regress finnas också i lagen om allmän
sjukförsäkring 107 § och lagen om yrkesskadeförsäkring 51 §.
Härutöver ha åtskilliga frågor lösts i rättspraxis.
Utgångspunkten är att regressrätt föreligger mot den som
framkallat en avvikelse och på grund därav är ersättningsskyldig.11 Från denna utgångspunkt göras ur olika synpunkter
begränsningar i regressrätten.
gentemot borgensman gällande uttrycklig förklaring att pant skall gälla
till hans förmån också innebär att borgensmannens regressfordran har
företräde framför borgenärens på generalpantklausul grundade anspråk på
att få utnyttja panten för sina övriga fordringar mot tredje man, se H 1927
s. 644 och 1933 s. 506. Klart i denna riktning SvJT 1922 rf. s. 45. Banker
nas nu gängse reversformulär utsäga direkt att borgensman skall ha denna
rätt. Jfr Rosander m.fl., Skuldebrevslagstiftningen, s. 20 ff.
8 H 1876 s. 422, 1891 s. 542.
9 H 1911 s. 603.
10 Se H e 11 n e r, Försäkringsgivarens regressrätt (1953).
11 Se om arbetsgivares regress H 1924 s. 470, 1928 s. 475, 1931 s. 723,
1934 s. 355, 1936 s. 593, 1938 s. 635, 1947 s. 71, 1950 s. 650, 1951 s. 86,
1953 s. 164.
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Vissa begränsningar utgå från den ansvarstyp som den ersättningsskyldige är underkastad. Sålunda uppställer försäk
ringsavtalslagen 25 § såsom förutsättning för regressrätt att den
ersättningsskyldige framkallat försäkringsfallet uppsåtligen
eller genom grov vårdslöshet eller också enligt lag är skyldig
att utgiva skadestånd evad han är till skadan vållande eller icke.
Försäkringen kommer alltså att giva ett skydd åt den som är
ersättningsskyldig på grund av ringa vårdslöshet.
Lagrummet torde vara tillkommet närmast med tanke på
utomobligatoriskt skadestånd.12 Regressrätt föreligger om skyl
dighet att utgiva sådant skadestånd grundas på uppsåt eller
grov vårdslöshet13 hos skadevållaren. Regressrätt föreligger
vidare om skadeståndsskyldigheten är oberoende av skade
görarens vållande. Hit höra främst alla fall av rent strikt
ansvar, och rättspraxis har ej ansett sig kunna inlägga någon
begränsning i orden »enligt lag».14 Hit anses också höra de
fall då skadegöraren svarar på grund av presumerat vållande.15
Lagrummet ifråga anses emellertid även medge regress
anspråk mot den som på grund av underlåten uppfyllelse av
en kontraktsförpliktelse är skyldig att utgiva ersättning. Här
uppstå åtskilliga tolkningssvårigheter, dels på grund av att även
andra ersättningsformer än skadestånd komma ifråga,16 dels
därför att presumtionsansvar och rent strikt ansvar fylla i viss
mån andra funktioner än i utomobligatoriska förhållanden.
H e 11 n e r har gjort gällande att regressrätten bör avse även
de ersättningsformer som icke kunna betecknas såsom skade
stånd.17 Då ersättningsskyldigheten grundas på uppsåt eller
vårdslöshet bör medhjälpares uppträdande likställas med den
ersättningsskyldiges och regressrätt föreligga om uppsåt eller
grov vårdslöshet föreligger hos endera av dem.18 Grundas åter
12
13
14
15
16
17
18

H e 11 n e r, a.a. s. 102.
Om begreppet grov vårdslöshet se nedan § 29 vid not 25.
H e 11 n e r, a.a. s. 69 ff.
H e 11 n e r, a.a. s. 83 ff.
Jfr nedan § 43.
A.a. s. 115.
A.a. s. 119 ff.
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ersättningsskyldigheten på presumerat vållande, bör, alltjämt
enligt Hellner, regressrätt föreligga om ej frånvaro av grov
vårdslöshet styrkts.19 Slutligen bör ett rent strikt ansvar med
föra regressrätt även i kontraktsförhållanden.20
Regressbestämmelserna i lagen om allmän sjukförsäkring
och i lagen om yrkesskadeförsäkring överensstämma med för
säkringsavtalslagen 25 § däri att regressrätt föreligger om
skyldighet att utgiva skadestånd grundas på uppsåt eller grov
vårdslöshet hos den skadeståndsskyldige. Utanför dessa fall
har man däremot begränsat regressrätten till sådan skadeståndsskyldighet som på grund av bilskadelagen åvilar ägare
eller förare av trafikförsäkringspliktigt motorfordon — därmed
träffar man de fall i vilka regressrätten i praktiken får större
betydelse.
Andra begränsningar utgå från att relationen mellan skade
lidande och skadegörare kan vara sådan att garantin bör gälla
till förmån för båda och regressrätt sålunda icke bör finnas. Vid
privatförsäkring hindras sålunda regressrätt i stor utsträckning
av reglerna om försäkring av tredje mans intresse.21 Däremot
saknar svensk rätt bestämmelser som taga sikte på att skydda
försäkringshavaren närstående personer från regressanspråk.22
Ytterligare en begränsning inträder i sådana fall då ersätt
ningsskyldighet föreligger endast i mån av behov hos den skade
lidande, såsom fallet är beträffande ersättning för förlust av
försörjare enligt SL 6:4. Vid behovsprövningen lägges den
skadelidande till last att försörjarens död ger honom rätt till
ett belopp på grund av privat försäkring eller på grund av ut
fästelse av arbetsgivare, och härav anses följa att regressrätt
icke föreligger för dylikt belopp.23
Vid regress mot den som framkallat en avvikelse kan kon
19 A.a. s. 122 f.
20 A.a. s. 123 ff.
21 Se Hellner, a.a. s. 127 ff. Jfr om 1916 års lag om olycksfallsför
säkring a.a. s. 172 ff.
22 Jfr om utländsk rätt Hellner, a.a. s. 43 ff.
23 Se Hellner, a.a. s. 37 ff. Annorlunda vid regress enligt 1916 års
lag om olycksfallsförsäkring, se Hellner, a.a. s. 18 ff., jfr s. 39 f.
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kurrens uppstå mellan skadelidandes eget krav och ett regress
krav, nämligen om garantin täckt blott en del av borgenärens
skada och om skadegöraren icke kan eller icke är skyldig att
ersätta hela skadan. Om skadegöraren icke kan betala fullt,
anses skadelidande i regel böra ha företräde framför försäk
ringsgivares regressanspråk.24 Är skadegöraren på grund av
skadelidandes medvållande icke skyldig att ersätta hela skadan,
skola skadelidandes anspråk och försäkringsgivares regress
anspråk jämkas i samma mån. Skulle även försäkringsersätt
ningen ha reducerats på grund av medvållandet, har dock för
säkringsgivaren regressrätt för vad han utgivit upp till det
belopp som skolat belöpa på en oreducerad försäkringsersätt
ning.25
Om någon har regressrätt mot den som framkallat en av
vikelse, har han då också rätt att vända sig mot den som i
egenskap av principal (arbetsgivare, bilägare) bär garanti för
skadegörarens ersättningsskyldighet?26 Här ha svårigheter upp
stått på grund av den gängse, enligt förf:s mening mindre
lämpliga terminologi, enligt vilken principalen betecknas såsom
skadeståndsskyldig, icke såsom garant för skadegörarens för
pliktelser. Man har ansett försäkringsavtalslagens regressregel
i princip tillämplig men haft svårighet att passa in principalansvaret i denna. Rättspraxis har närmast stannat för den lös
ningen att regress mot principalen föreligger om regressrätt
finnes mot skadegöraren. H e 11 n e r föreslår dock att regressrätt
alltid skall finnas mot den som bär principalansvar enligt
sjölagen 8 § och järnvägsskadelagen 2 och 6 §§.27 Vad särskilt
beträffar biltrafik finnes alltid regressrätt mot skadestånds
skyldig förare, och regressrätten mot bilägare har samma
omfattning.28
24 Hellner, a.a. s. 182 ff. Jfr också Hult i SvJT 1954 s. 643 ff.
samt A. J a c o b i i UfR 1955 s. 141 ff.
25 Hellner, a.a. s. 187 ff.
26 Se ovan § 23 vid not 25.
27 Se Hellner, a.a. s. 75 ff.
28 Problemet är dock ej här renodlat, eftersom bilägarens ansvar är på
en gång principalansvar och rent strikt ansvar för bilens beskaffenhet.
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Också vid arbetsgivares garanti för arbetstagares hälsa före
kommer regressrätt. Här göres ingen begränsning motsvarande
den som följer av försäkringsavtalslagen 25 §, utan arbets
givaren har, oavsett grunden för skadevållarens ersättnings
skyldighet, regressrätt i den mån det belopp han utgivit skulle
ha kunnat utkrävas av den skadelidande själv.29

2. Regress mot annan garant.
Icke sällan ha två (eller flera) gäldenärer ådragit sig garanti
för samma fakta. Om en avvikelse inträffar, uppstår dels den
förut behandlade frågan i vilken utsträckning borgenären kan
taga den ena eller andra garantin i anspråk,30 dels frågan om
en garant kan regressvis vända sig mot annan garant. Sist
nämnda fråga skall nu undersökas.
Fråga om regress uppkommer till en början då en person
försäkrat samma intresse hos flera olika försäkringsgivare
(dubbelförsäkring). Om ersättningsbeloppet understiger sum
man av ansvarighetsbeloppen, skall det fördelas mellan för
säkringsgivarna efter förhållandet mellan ansvarighetsbelop
pen, och den som betalat mer än sin andel har regressrätt för
överskottet.31
Fråga om regress uppkommer vidare då såväl innehavare
som ägare försäkrat samma egendom. Det har föreslagits, att
man här skall låta förhållandet mellan innehavare och ägare
vara avgörande i så måtto, att om innehavaren är ersättningsskyldig emot ägaren, innehavarens försäkringsgivare skall vara
skyldig att ersätta ägarens försäkringsgivare vad denne utlagt.
Om däremot innehavaren icke är ersättningsskyldig men hans
försäkring gäller till förmån för ägaren, skulle reglerna om
dubbelförsäkring tillämpas.32
Ytterligare uppkommer fråga om regress då en skadelidande
kunnat åberopa dels en försäkringsmässig garanti, dels en
29
30
31
32

Se H e 11 n e r, a.a. s. 15 ff. med hänv.
Se ovan § 24 vid not 67—73.
FAL 42 §.
Se närmare H e 11 n e r, a.a. s. 152 ff.
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garanti av annat slag. Om t.ex. försäkringsfallet består i att
skada å egendom inträffat och denna skada beror på ett vid
en föregående överlåtelse befintligt fel, för vilket säljaren är
ansvarig, har köparen två garanter att hålla sig till. Här anses
försäkringsavtalslagen 25 § vara tillämplig, med påföljd att
försäkringsgivaren i viss utsträckning har regressrätt mot över
låtaren.33
83 Se H e 11 n e r, a.a. s. 125 ff. och 139 ff.
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Obligationsrätten har i det föregående belysts genom en
framställning som tagit sikte på olika slag av förpliktelser. Det
är nu tid att övergå till att undersöka samma materia från en
annan utgångspunkt, sålunda att påföljderna av underlåten
uppfyllelse och av avvikelse ställas i centrum av framställ
ningen. Det är därvid lämpligt att först taga upp vissa allmänna
problem om förutsättningarna för påföljders inträde, för att
därefter övergå till en behandling av olika slag av påföljder.

I KAP. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
PÅFÖLJDERS INTRÄDE.

Rättsreglerna om påföljders inträde bygga i stor utsträckning
på vissa allmänna begrepp, vilkas innebörd och användning
erfordras en särskild undersökning. Hit höra begreppen orsak,
vållande, omöjlighet och stå faran.
A. Begreppet orsak.
Åtskilliga regler inom obligationsrätten äro byggda på det
sättet att vissa rättsverkningar inträda om ett visst rättsfaktum
A inträffar. Andra regler däremot äro så konstruerade, att vissa
rättsverkningar inträda om två rättsfakta A och B inträffa och
om A är orsak till B.
Om vi till en början se på förpliktelser att åstadkomma ett
resultat1 finna vi att vissa påföljder äro reglerade med hjälp av
orsaksbegreppet. Framför allt gäller detta skadeståndsskyldig1 Om detta begrepp se ovan § 3 före not 5.
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heten. Sålunda utgår skadestånd såsom huvudregel endast då
den underlåtna uppfyllelsen orsakats av en uppsåtlig eller
vårdslös handling hos gäldenären, eller, kortare uttryckt, av
gäldenärens vållande.2 Härmed likställes dock, i den utsträck
ning som skall framgå av det följande, vållande hos gälde
närens medhjälpare. Ansvaret kan skärpas genom att vållande
presumeras. I vissa fall skärpes det ytterligare därhän, att vål
lande icke är en förutsättning för skadeståndsskyldighet. Man
säger då att det föreligger rent strikt ansvar. Icke ens i sist
nämnda fall bortser man emellertid helt från orsaken till att
uppfyllelse ej skett. Om nämligen underlåtenheten att uppfylla
orsakats av en händelse med karaktären av vis major, inträder
icke skadeståndsskyldighet.
Vidare gäller att skadestånd (liksom värdeersättning) kommer
ifråga endast om den underlåtna uppfyllelsen orsakat skada
för borgenären.
När det blir fråga om förpliktelser att med omsorg eftersträva
ett resultat34 kommer orsaksbegreppet alltid till användning.
Här definieras nämligen underlåten uppfyllelse så, att ett visst
resultat skall hava uteblivit på grund av vållande hos gäldenä
ren eller hans medhjälpare. Alla påföljder förutsätta alltså
vållande såsom orsak till att ett visst resultat ej uppnåtts; för
skadeståndsskyldighet erfordras härutöver att resultatets ute
blivande skall ha orsakat skada.
Kommer man så över till förpliktelser att med omsorg efter
sträva bästa möjliga resultat^ finner man att underlåten upp
fyllelse definieras endast med hjälp av begreppet vållande, utan
hjälp av någon orsakskonstruktion. För skadeståndsskyldighet
kräves dock att vållandet orsakat skada.
Vad slutligen beträffar garantiförpliktelser är att notera den
vidsträckta användning som händelseklausuler ha inom för
säkringsrätten. Dessa innebära att försäkringsfallet definieras
så att en händelse B skall vara orsakad av en händelse A eller
också icke får vara orsakad av en sådan händelse. I övrigt gäller
2 Om dessa termer se nedan § 29.
3 Om detta begrepp se ovan § 3 vid not 5.
4 Om detta begrepp se ovan § 3 efter not 5.
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även här att skyldigheten att utgiva skadestånd (resp, värde
ersättning, intäktsersättning eller kostnadsersättning) förut
sätter att en avvikelse orsakat skada.
Den nu givna exemplifieringen, som icke är uttömmande,
visar att man bl.a. har att göra med vissa huvudtyper av
rättsligt relevanta orsakssammanhang, som kunna karakteri
seras på följande sätt:

1) Vållande hos gäldenären har orsakat underlåten upp
fyllelse.
2)
Vis major har orsakat underlåten uppfyllelse.
3)
Underlåten uppfyllelse har orsakat skada.
4)
Avvikelse har orsakat skada.
Tysk rätt talar i fallet 1) om »haftungbegründende Kausalität», i
fallet 3) om »haftungausfüllende Kausalität». SeEnneccerus &
Lehmann §15 1.

Begreppen vållande och vis major komma att undersökas i
följande avdelningar av detta kapitel, medan begreppet skada
sparas till behandlingen av påföljden skadestånd.5
Då man använder begreppet orsak i en rättsregel, utgår man
från den användning detta begrepp har i det dagliga livet.
Gemene man har i allmänhet fullt klart för sig hur han i en
given situation skall använda ett orsaksresonemang till stöd
för ett övervägande hur han skall handla. Söker man analysera
hur han använder orsaksbegreppet, möter man emellertid stora
svårigheter. Det visar sig att de allmänt gängse föreställningarna
om begreppets innebörd äro oklara och ohållbara. I själva
verket har den moderna filosofien icke, trots en intensiv diskus
sion, nått fram till enighet om vad begreppet orsak egentligen
innebär, och det kan därför icke komma ifråga att här söka ge
någon definition därav.6
Inom rättsvetenskapen har förts en ganska livlig diskussion
jm orsaksbegreppet, främst med utgångspunkt från John Stuart
5 Se om vållande nedan § 29, om vis major nedan § 30 vid not 33—38,
jm skada nedan § 44 vid not 1 ff. Om försäkringsrättens händelseklausuler
jfr nedan § 28 vid not 28—29.
6 Jfr t.ex. S. Stebbing, A modern introduction to logic7, Chapt. XV.

299

§ 28

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PÅFÖLJDER

Mills orsakslära. Enligt en ofta åberopad, på Mills åskådning
grundad definition är X orsak till Y om Y skulle ha uteblivit
därest icke X inträffat eller, annorlunda uttryckt, om X är
conditio sine qua non för Y. Denna definition har i olika av
seenden berett rättsvetenskapen svårigheter;7 dessa torde emel
lertid främst ha berott på definitionens inneboende brister och
bortfalla alltså om denna i överensstämmelse med nutida upp
fattning inom filosofien förkastas.
Å andra sidan undgår man icke att inom rättsvetenskapen
diskutera vissa konkreta problem som möta domstolarna då
dessa skola tillämpa det dagliga livets orsaksbegrepp i ett
rättsligt sammanhang.
Utgångspunkten för det dagliga livets orsaksresonemang är
att en person står i en handlingssituation och överväger effekten
av en tänkt handling. Han beslutar sig för denna handling
därför att den, enligt hans eller andras erfarenhet, med en viss
grad av sannolikhet har en av honom önskad effekt. En väsent
lig svårighet uppkommer om man överför detta sätt att resonera
till en utomstående betraktare, en vetenskapsman eller en
domare. Om en sådan betraktare vill fälla ett allmängiltigt
orsaksomdöme, måste han abstrahera från den konkreta situa
tion, i vilken den först angivna personen befann sig och från
de kunskaper om situationen och den allmänna erfarenhet, som
stodo denne till buds. Han måste vidare abstrahera från styrkan
av de motiv som föranledde personen ifråga att acceptera
ifrågavarande orsaksrelation såsom tillräckligt säker för att
läggas till grund för ett beslut.
Om man driver denna abstraktion tillräckligt långt kan man
till synes efter behag förlänga orsakskedjan långt utöver det
mått som anges av det dagliga livets för en handlingssituation
avpassade orsaksomdömen. Härmed kan emellertid domaren
icke låta sig nöja: om han skall använda ett orsaksomdöme
måste han veta hur långt abstraktionen skall drivas innan
omdömet fixeras. Saken kan också uttryckas så att domaren
7 Se närmare Persson, Skada och värde, s. 93 ff.
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måste bestämma sig för att begränsa orsakskedjan på en viss
punkt.
Terminologiskt kan en sådan begränsning genomföras på
två sätt. Antingen kan man helt bortse från vad som ligger
bortom den punkt på orsakskedjan, där domaren stannar, och
säga att endast vissa företeelser äro »i juridisk mening orsak»
till en viss verkan, resp, att endast vissa företeelser äro »i juri
disk mening verkningar» av en viss orsak.8 Eller också kan
man utgå från att orsakskedjan »egentligen» sträcker sig
längre bort än till den punkt där domaren stannar; i så fall
konstaterar man att av alla de orsaker som komma ifråga
endast vissa äro rättsligt relevanta.9 Den senare metoden synes
vara framställningstekniskt mera lätthanterlig och kommer
därför att användas i fortsättningen.
Behovet av en begränsningsregel får emellertid icke över
drivas. Även om orsakskedjorna genom fortsatt abstraktion
teoretiskt sett kunna förlängas hur långt som helst, kommer
dock den mänskliga kunskapens begränsning att lägga hinder i
vägen härför. I regel når man ganska snart den punkt där man
icke längre med någon grad av tillförlitlighet kan fälla ett
orsaksomdöme. Detta förklarar att begränsningsproblemet i
praktiken icke har den överväldigande betydelse man först
skulle vilja tro, och att man t.o.m. på allvar kunnat diskutera
möjligheten att klara sig utan någon begränsningsregel alls.10
Hur skall då en begränsning av antytt slag genomföras?
Denna fråga har livligt diskuterats inom doktrinen, som försökt
ställa upp en allmän formel efter vilken en begränsning skulle
8 Se t.ex. Enneccerus & Lehmann §15 1. Så också Schmidt
i SvJT 1954 s. 211 ff.
9 Så Hult i Festskrift 1951 för Ussing s. 177 f., Persson, Skada
och värde, s. 112 ff., Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 37 ff., och Ussing,
Erstatningsret2, § 19 IV C.
10 Jfr S i n d b a 11 e i UfR 1948 s. 253 ff., särskilt s. 259 f. Jfr också
R a b e 1 Is. 487 f., där man får den vid första påseendet överraskande
upplysningen att den tyska rättens begränsningsregel i praktiken använts
endast i ett försvinnande fåtal fall.
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kunna ske.11 Den i tysk och nordisk doktrin dominerande
uppfattningen går under namnet adekvansläran; denna är
emellertid icke enhetlig utan föreligger i flera varianter. Ge
mensamt för dessa kan sägas vara att ett orsaksförhållande
mellan X och Y är relevant om Y är en beräknelig verkan av
X; olikheten ligger i metoden för fastställande av beräkneligheten.
Ett omdöme om beräknelighet förutsätter att man fixerar
dels vilka kunskaper om den föreliggande situationen som skola
vara tillgängliga för bedömaren, dels vilket mått av allmän er
farenhet som skall förutsättas hos honom, dels vilken grad av
sannolikhet som skall föreligga för att en viss effekt skall för
bedömaren ifråga framstå såsom »beräknelig». På alla dessa
punkter föreligga variationer, till en del betingade av de olika
sammanhang i vilka adekvansproblemet uppstår, till en del icke.
Härskande tysk uppfattning hyllar, i anslutning till T r a e g e r,
den satsen att man skall göra en bedömning ex ante med användning
av alla de kunskaper om den föreliggande situationen och allmänna
erfarenheter, som skulle stått en särskilt insiktsfull bedömare till
buds. Se t.ex. Enneccerus & Lehmann §15 III 2.

Den angivna frågeställningen lider av en väsentlig svårighet:
även om man kan bestämma sig för ett svar på de båda första
frågorna, så har man därmed icke fått någon verklig hjälp för
besvarandet av den tredje frågan. Man kan nämligen icke,
såsom sker vid bestämningen av om en handling är vårdslös,12
falla tillbaka på det vanliga handlingssättet hos vissa jäm
förelsepersoner, eftersom det icke gäller en handling utan ett
11 Se bl.a. översikten i R a b e 1 I § 61. Se vidare Anders V. Kruse,
Adsekvansproblemet i erstatningsretten, TfR 1951 s. 321 ff. (jfr också UfR
1953 s. 145 ff.), Stang, Erstatningsansvar, s. 74 ff., Astrup Hoel.
Risiko og ansvar, s. 80 ff., Grönfors, Trafikskadeansvar, s. 51 ff
Persson, Skada och värde, s. 47 ff., U s s i n g, Erstatningsret2, § 19 IV
och Alm. Del3, § 15 III, Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 37 ff., samt
B o n n e v i e, Adekvansleeren. Se också G. Ma r t y, La relation de cause
ä effet comme condition de la responsabilité civile, étude comparative
des conceptions allemande, anglaise et franQaise, Revue trimestrielle de
droit civil 1939 s. 685 ff.
12 Se nedan § 29 vid not 3 ff.
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omdöme, som ingen har någon direkt anledning att fälla annat
än vid bedömandet av rättsfrågor (och moraliska frågor) av den
typ varom här är fråga. Å andra sidan är det knappast nöd
vändigt att för den skull helt förkasta frågeställningen; man
kan trots allt räkna med att det finns en viss allmän uppfattning
om vad som är ett »naturligt» orsakssammanhang och even
tuellt utnyttja denna såsom norm för en jämförelse.
Ännu en svårighet som vidlåder den traditionella adekvansläran är att den söker lösa hela begränsningsproblemet i en
enda formel. Om man ser på de konkreta fall som bruka disku
teras, finner man att de kunna sammanföras i två grupper.
Vissa fall röra avskiljande av alltför avlägsna verkningar,
medan andra röra avskiljande av näraliggande men alltför
oväntade verkningar. Det förefaller som om de reella skälen
för en begränsning icke vore desamma för dessa båda grupper,
och det förefaller osannolikt att man skulle kunna fånga dom
stolarnas praxis i en för båda grupperna gemensam formel.
Om sålunda den traditionella adekvansläran icke synes vara
ägnad att ge en användbar lösning av begränsningsproblemet,
torde denna läras olika nyanser här kunna lämnas åsido, så
mycket mer som domstolarna näppeligen hava tagit ställning
till dessa.
Förf, vill emellertid, i brist på annan terminologi, behålla
termen adekvans och betecknar alltså problemet om begräns
ning av orsakskedjorna såsom adekvansproblemet. Ett orsaks
sammanhang som rymmes inom den av begränsningsreglerna
angivna ramen säges vara adekvat.
I norsk rätt har adekvansläran såsom tekniskt hjälpmedel avvisats
av Kristen Andersen (TfR 1941 s. 299 ff. och 1943 s. 309 ff.
samt Erstatningsrett, s. 17 ff.) liksom av Andenses (Straffbar
unnlatelse s. 132 ff.). Till en del är skiljaktigheten terminologisk, i
det att dessa författare föredraga att tala om orsak (i juridisk me
ning, jfr ovan § 28 vid not 8) i stället för om adekvat orsak. Till en
del beror den avvisande hållningen på att man icke velat godtaga
Mills orsaksbegrepp och därmed ansett sig böra förkasta även ade
kvansläran. Vad Andersen och Andenses vilja sätta i stället är emel
lertid ej fullt klart. Andersen (TfR 1941 s. 320) talar för en »rimelighetsvurdering» och synes sålunda vilja avstå från att ställa upp
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någon regel. Häremot B o n n e v i e, Adekvanslaeren, s. 148 f., och
Overgaard i TfR 1943 s. 354. Andenses (s. 154) vill såsom
orsak utpeka det moment som »gir förklaringen, får oss til å forstå
begivenhetsgangen». Vad det sistnämnda skall innebära analyseras ej
närmare.

Frågan om avskiljande av alltför avlägsna verkningar upp
kommer i alla de sammanhang där en orsaksbedömning sker.
I försäkringsrätten har denna fråga diskuterats av Schmidt,
som pläderat för en regel att försäkringsgivaren bör ersätta
»alla skador, som enligt gemene mans uppfattning ha sin
naturliga förklaring i det nödläge, vari försäkringshavaren
kommit genom den utpekade orsaken».13 Säkerligen kan man
genom att generalisera Schmidts tankegång träffa den gängse
uppfattningen även på andra områden — saken kunde kanske
formuleras så att en verkan saknar relevans om den in
träder efter att det av en viss orsak igångsatta händelse
förloppet enligt gemene mans sätt att se saken framstår såsom
avslutat.
Frågan om avskiljande av näraliggande men alltför oväntade
verkningar synes däremot blott bli aktuell då det gäller att
skydda en person mot verkningarna av en viss av honom före
tagen handling. Inom försäkringsrätten torde man icke tveka
att beakta oväntade verkningar. Läget torde vara likartat då
begreppet vis major användes för att begränsa ett skadestånds
ansvar: ansvarsbefrielsen hindras säkerligen icke av att hän
delseförloppet utvecklat sig på ett oväntat sätt. Däremot blir
frågan aktuell då det gäller orsakssammanhang som konstituera
ett skadeståndsansvar. Det förefaller som om man här vore
benägen att avskilja verkningar, som, med utgångspunkt från
de kunskaper om den föreliggande situationen som stodo der
handlande till buds, på förhand framstodo såsom föga sanno
13 Schmidt, Faran och försäkringsfallet, kap. 12 (särskilt s. 219)
Se vidare Persson, Skada och värde, s. 49 ff., samt U s s i n g, Enkelt«
Kontrakter2, § 34 V 4 d. Se även H 1943 s. 319. Jfr om tysk rätt Linden
m a i e r, Adäquate Ursache und nächste Ursache, ZfHR 113 (1950) s. 207 ff
Att adekvansproblemet inom försäkringsrätten ibland formuleras såsom et
problem om konkurrerande orsaker framhålles nedan § 28 vid not 28—29
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lika.14 Ibland använder man här kriteriet huruvida en viss
verkan »bort tagas i beräkning» eller icke;15 detta kriterium
synes emellertid av skäl som nyss anförts 16 vara en helt intet
sägande omskrivning av den sannolikhetsgrad vid vilken dom
stolen av andra skäl dragit gränsen.
När det gäller skadestånd på grund av vårdslöshet kommer
behovet av en< begränsning av orsakskedjorna att till en viss
grad bliva tillgodosett redan vid bedömningen av huruvida
vårdslöshet föreligger — denna bedömning inkluderar näm
ligen, om den bygger på det allmänna vårdslöshetskriteriet,
ett omdöme om risken för en skadlig effekt, sedd från den
handlandes synpunkt.17 Vårdslöshetsbedömningen tar emeller
tid sikte blott på den först inträdande skadliga effekten, i
kontraktsförhållanden på den punkt som betecknas såsom
underlåten uppfyllelse. Det följande skadeförloppet kan vara
relevant även om det icke täckes av den handlandes vårdslöshet,
och ifråga om dylika förlopp — i straffrätten betecknade såsom
objektiva överskott -— uppkommer alltså problemet om av
skiljande av alltför avlägsna och av näraliggande men alltför
oväntade verkningar.
Om gäldenärens vållande består däri, att han överträtt en
särskild handlingsregel,18 blir det icke fråga om att tillämpa
det allmänna vårdslöshetskriteriet, och därmed uppkommer
ett behov av att pröva huruvida icke redan den första effekten
skall avskiljas såsom alltför avlägsen eller alltför oväntad. Den
svenska kontraktsrätten visar emellertid en tendens att här söka
lösningen efter en helt annan linje: överträdelsen medför att
gäldenären står faran för vissa därav orsakade händelser, vilket
ur de här diskuterade synpunkterna innebär att man beaktar
även alldeles oväntade verkningar av överträdelsen men å andra
sidan klipper av orsakskedjan på ganska nära håll genom att
14
§ 15
15
16
17
18

Jfr Lassen, Alm. Del3, § 41 vid not 30—32, U s s i n g , Alm. Del3,
III A, och A 1 m é n § 25 vid not 11—12. Jfr också R a b e 1 Is. 494.
Se rättsfall anförda nedan § 28 not 20.
Ovan § 28 vid not 12.
Se nedan § 29 efter not 14.
Se nedan § 29 vid not 4—5.

20 — 557460
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utdöma allenast värdeersättning.19 Denna lösning fördes fram
innan adekvansproblemet på 1900-talet togs upp till mera
intensiv diskussion, och man kanske kan karakterisera dagens
läge så att lösningen skadestånd med adekvansbedömning nu
är en konkurrent till lösningen värdeersättning utan adekvans
bedömning.
Gäller det åter rent strikt skadeståndsansvar uppkomma ej
dessa problem men väl en annan svårighet. Om man vill skydda
den handlande mot näraliggande men alltför oväntade verk
ningar måste man fixera ett läge ur vilket sannolikhetsbedöm
ningen skall ske. Här kan man emellertid ej urskilja någon
bestämd handling eller underlåtenhet såsom relevant orsak
till att uppfyllelse ej sker. Man nödgas därför utgå från vad
gäldenären »bort taga i beräkning» i det ögonblick han ingick
avtalet.20 Man lärer för övrigt knappast undgå att göra det
samma om det är fråga om skadestånd på grund av presumerat
vållande.21 Om emellertid i något av dessa fall borgenären kan
styrka att uppsåt eller vårdslöshet föreligger, bör han väl kunna
påfordra att sannolikhetsbedömningen sker med beaktande av
de ytterligare kunskaper gäldenären kan hava förvärvat då
den uppsåtliga eller vårdslösa handlingen företogs.
Om gäldenärens kunskaper i ett visst ögonblick äro av be
tydelse, kan borgenären tydligen öka gäldenärens börda genom
att påpeka risker som denne eljest ej känt till.22
När har då gäldenären bort taga en viss verkan i beräkning?
Något generellt svar på denna fråga förefaller omöjligt att ge.
19 Se vidare nedan § 42 vid not 6—13.
20 H 1913 s. 276, 1918 s. 629 (HovRn), 1919 s. 486 (JustRn Köersner och
Sundberg), 1928 s. 567 (HovRn, JustR Wedberg). Jfr ovan § 28 not 14
anförd litteratur.
21 Så motiven till SjöL 120 §, se SOU 1936: 17 s. 150—152. Mera reser
verad Hasselrot, HR, IV2 s. 89 f. och IX s. 1882.
22 Jfr SjöL 93 § 2 st. samt H 1934 s. 424 och 1946 s. 338. Se vidare
Anders V. Kruse i TfR 1951 s. 409 f. samt R a b e 1 Is. 492 ff.
BGB § 254 ser denna fråga såsom ett problem om borgenärens medvållande till skadan.
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Säkerligen måste svaret i stor utsträckning bero på kontrakts
typen.23 Vid köp uppkommer fråga om säljaren bort taga i
beräkning att köparen sålt vidare och därför ådrager sig er
sättningsskyldighet gentemot sin köpare. Vid deposition upp
kommer fråga om vårdaren bort taga i beräkning att vårdobjektet kunde vara särskilt värdefullt. Etc. En diskussion av
dessa typfall bör lämpligen anstå till den kommande detalj
undersökningen av principerna för skadeståndsberäkning.24
I detta sammanhang bör dock en synpunkt beröras. För
skadeståndsrättens del har adekvansregeln ibland formulerats
så, att det skulle vara tillräckligt att en förlust uppgående till
ett visst belopp i penningar skulle vara beräknelig.25 Därmed
skulle begränsningsregeln icke komma att skära bort ett över
raskande händelseförlopp, som ledde till en förlust ej över
stigande det normala. Gängse uppfattning torde dock vara att
det är händelseförloppet som skall hava bort tagas i beräkning,
icke blott förlusten.26
Den här framförda tesen att adekvansproblemet innefattar två
skilda problem, de alltför avlägsna verkningarna och de näraliggande
men alltför oväntade verkningarna, bestyrkes om man går till engelsk
rättspraxis på skadeståndsrättens område. I ett ledande rättsfall
(Hadley v. Baxendale) talas om att skada skall hava uppkommit
»naturally, i.e. according to the usual course of things». Härmed
drages en gräns mot de alltför oväntade verkningarna. Å andra sidan
lägger ett annat prejudikat (Re Polemis) avgörande vikt vid huru
vida skadan uppstått »directly», varmed åsyftas en gränsdragning
gentemot de alltför avlägsna verkningarna. Dessa kriterier återfinnas
båda i Sale of Goods Act, 1893, ss. 50 and 51, där det stadgas att ett
skadestånd skall motsvara »the estimated loss directly and naturally
resulting, in the ordinary course of events», av avtalsbrottet. Förhål
landet mellan de båda kriterierna är dock oklart, och de gängse fram
ställningarna av problemet »remoteness of damage» äro inbördes rätt
starkt avvikande. Se t.ex. Cheshire & Fifoot Part VIII Sect.
23 Jfr R a b e 1 Is. 495 ff.
24 Nedan §§ 44—46.
25 Jfr Stang, Erstatningsansvar, s. 84 ff., samt även Hult, Juridisk
debatt, s. 158 f.
26 Se bl.a. Persson, Skada och värde, s. 59 f.
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IL, Anson, Law of contract19, s. 361 ff., och Chitty Chap. IX
(a)(i). Jfr även Marty i Revue trimestrielle de droit civil 1939
s. 695 ff. och R a b e 1 Is. 483 f. ävensom Anders V. Kruse i
TfR 1951 s. 342 ff. Fallet Re Polemis rörde ett utomobligatoriskt för
hållande och det är möjligt att man åtminstone till en viss grad kan
karakterisera läget så, att the law of contracts kräver att verkningarna
skola vara såväl »direct» som »natural», medan the law of torts nöjer
sig med kravet på att de skola vara »direct». Så karakteriseras i varje
fall läget i USA av Williston (Selections § 1344); här användes
dock uttrycket »proximate» i stället för »direct». Jfr Ussing i
Festskrift 1950 för Eberstein s. 249 f.
I fransk rätt synes läran om adekvat kausalitet, om än icke helt
accepterad, dock numera åtnjuta vissa sympatier. Se Mazeaud
II nr 1439 ff. och Marty, a.st. s. 700 ff. För kontraktsförhållanden
kompletteras den emellertid av regeln i Cciv art. 1150, enligt vilken
vid ouppsåtligt kontraktsbrott endast sådan skada som förutsågs eller
kunde förutses vid avtalets ingående skall ersättas. Se Mazeaud
III nr 2375 ff.

De rättsregler som bygga på ett orsakssammanhang utgå i
allmänhet från det enkla fallet att en viss händelse av typen B
orsakats av ett enda relevant rättsfaktum av typen A. Någon
gång inträffar emellertid den komplikationen att B orsakats
av två eller flera rättsfakta av typen A och att detta ifrågasättes skola medföra andra rättsverkningar än om endast en
dylik orsak förelegat. Två olika personer ha exempelvis genom
vållande orsakat samma skada. Frågan om skadeståndsskyldighet för en av dem kan uppenbarligen icke lösas utan att man
överväger betydelsen av att jämväl den andre medverkat till
skadan. Inom kontraktsrätten äro dock dylika fall av konkur
rerande orsaker mycket sällsynta, och det förefaller därför
försvarligt att hänvisa till behandling av motsvarande pro
blem vid utomobligatoriskt skadestånd.27
För kontraktsrättens del böra emellertid observeras vissa fall
då man i det juridiska språkbruket är benägen att tala om
orsakskonkurrens utan att detta påkallas av den rättsregel
varom i det särskilda fallet är fråga.
27 Se närmare Persson, Skada och värde, särskilt kap. 2 och 3.
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Ett av dessa fall gäller försäkringsrättens friskrivande hän
delseklausuler.28 Försäkringsgivarens garanti är här så konstrue
rad, att den avser alla händelser av typen B utom dem som
orsakats av en händelse av typen A. Vid sjöförsäkring omfattar
garantin sålunda vissa eller alla typer av sjöolyckor, dock icke
sådana som orsakats av krigshändelser. I vissa fall säger man
emellertid att en olycka uppkommit genom en samverkan
mellan krigsfara och sjöfara, och det avgörande för om försäkringsfall föreligger skall då vara om krigsfaran eller sjö
faran varit huvudorsak till olyckan.29
Denna problemställning synes emellertid göra saken onödigt
komplicerad. Den s.k. sjöfaran är icke något annat än negatio
nen av den i försäkringsavtalet definierade krigsfaran, och
man rör sig med en konstruktion som icke har något stöd i
avtalet då man inför t.ex. storm och mörker såsom orsaker
vilka konkurrera med krigshändelserna. Problemet kan enklast
ställas så att det gäller hur avlägsna verkningar av krigs
händelserna som skola beaktas —■ det blir från denna utgångs
punkt fråga om ett adekvansproblem.
Begreppet våda (casus) ger upphov till ett annat dylikt fall
av orsakskonkurrens. Detta begrepp är icke något annat än
negationen av begreppet vållande. Icke desto mindre talar man
ibland om att en skada uppstått genom samverkan mellan
vållande och våda.30 Detta uttryckssätt ger upphov till stora
svårigheter, vilka undvikas om man avstår från att föra in en
casuell händelse såsom konkurrerande orsak.31 De problem
som här åsyftas avse dels vissa frågor om undantag från kravet
på adekvans, dels vissa frågor om konstruktionen av det hypo
tetiska händelseförloppet vid skadeståndsberäkningen.32
28 Se Schmidt, Faran och försäkringsfallet, kap. 13.
29 Schmidt, a.a. s. 239.
30 Se om casus-mixtus-läran nedan § 42 vid not 6—13. Se också Pers
son, Skada och värde, s. 210 ff., särskilt s. 240 ff., samt L e c h i SvJT
1955 s. 1 ff.
31 Jfr L e c h i SvJT 1955 s. 3, början av tredje stycket.
32 Se nedan § 42 vid not 13 och § 45 efter not 11 ff., särskilt vid not 28.
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1- Inledning.

En förutsättning för inträdet av en viss påföljd är ofta att
gäldenären skall hava begått en klandervärd handling (eller
underlåtenhet). Förf, vill, av skäl som antydas närmare nedan,
beteckna den klandervärda handlingen såsom vållande hos
gäldenären.
Straffrätten har av gammalt skilt mellan två slag av klander
värda handlingar, karakteriserade med de latinska termerna
dolus och culpa eller med de motsvarande svenska termerna
uppsåt och vårdslöshet. Inom förmögenhetsrätten spelar di
stinktionen mindre roll; det är dock icke möjligt att helt und
vara den.
Frånvaron av vållande betecknas såsom casus eller våda.1
Vid förpliktelser till uppfyllelse kan den klandervärda hand
lingen bestå däri att gäldenären icke med tillräcklig omsorg
eftersträvar det resultat han bort åstadkomma eller undvika
eller det resultat han åtminstone bort med omsorg eftersträva.
I dylikt fall talar man om vållande in contractu.
Vid alla slag av kontraktsförpliktelser kan det också före
komma, att påföljden betingas av ett klandervärt förfarande
vid avtals ingående; i så fall talar man om vållande in
contrahendo.
Särskilda problem uppstå på grund av det förhållandet att
vållande hos gäldenärens medhjälpare i viss utsträckning lägges gäldenären till last såsom hans eget.
Slutligen användes begreppet vållande även med syftning
på klandervärda förfaranden på borgenärens sida.
Innan framställningen går in på de nu antydda problemen
är det nödvändigt att något beröra den på förevarande område
gängse terminologien, som varit ganska vildvuxen.
1734 års lag talar på vissa ställen, i anslutning till ett äldre språk
bruk, om »våda» såsom motsats till vad man i gammal tid betecknade
såsom »viljaverk»; våda omfattar således här både culpa och casus.
1 Ibland säger man att en viss effekt förorsakats av en casuell hän
delse. Om denna terminologi se ovan § 28 vid not 30—32.
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I lagen finnas också ställen där man i enlighet med en modernare
åskådning skiljer mellan culpa och casus; detta sker genom att casus
betecknas såsom »rätt» eller »full» våda (se t.ex. BB 24:2). Härifrån
leder utvecklingen fram till den nutida betydelsen av våda såsom
detsamma som casus. Se Win ro th, Skadestånd2, s. 72, och Ek
ström, Privaträttens allmänna läror, s. 858.
Ordet »vållande» förekommer i 1734 års lag i tre betydelser. Det
betyder ibland dolus och culpa, ibland endast culpa, ibland åter
endast sådan culpa som ådagalagts genom positiv handling. Se E kström, a.a. s. 858, samt Schrevelius, Civilrätt, II2 s. 396 ff.,
där det påpekas att culpa genom negativ handling uttryckes med
något av orden »försummelse», »vangömma», »vanrykt», »vanhävd»
eller »vårdslöshet». Denna distinktion mellan positiv och negativ
handling kommer fram t.ex. i lagens uttryck »av vangömmo eller
vållande» (BB 24: 2, HB 12: 2) och den lever i uttrycket »vanvård
eller vållande» kvar genom civillagsförslagen (se t.ex. FHB 1826 1: 15,
FHB 1850 1: 7) fram till 1894 års förslag till köplag 26 §, FJB 1909
4: 15 och FJB 1947 4: 12. Likaså talas om »försummelse eller vål
lande» i FHB 1826 14: 1 och FHB 1850 14: 1. Däremot står »vål
lande» ensamt, med syftning även på negativ handling, i FHB 1826
15: 5 (jfr motiven s. 209) och FHB 1850 15: 5. Så småningom utsud
das distinktionen mellan positiv och negativ handling, och då 1903
års förslag till köplag liksom den definitiva lagen i 42 § utbytt »van
vård eller vållande» mot »vanvård eller försummelse» är ordens ur
sprungliga betydelse bortglömd och kvar står till synes blott en av
den språkliga traditionen betingad, sakligt betydelselös dubblering.
Ungefär samtidigt uppträder en annan variant, nämligen »vårdslös
het eller försummelse», se NyttjL 3: 16, numera 3: 24. Jfr också
det ibland förekommande uttrycket »fel eller försummelse», se
Lundstedt, Strikt ansvar, 11:1 s. 519. Någon gång finner man
»försummelse» använt i betydelsen underlåten uppfyllelse, se G.
Palmgren, Säljares mora, s. 56. I finsk lagstiftning förekommer
en distinktion mellan »vårdslöshet» och »oaktsamhet», varmed åsyftas
det som nu vanligen betecknas såsom grov vårdslöshet och icke grov
sådan, se Ekström, Privaträttens allmänna läror, s. 860. Jfr
FHB 1826, motiven s. 171, där samma betydelse av ordet »vårdslös
het» skymtar.
I det nutida juridiska språkbruket användas termerna »vållande»,
»vårdslöshet», »försummelse» och »oaktsamhet» i regel såsom inbör
des likabetydande.
Ännu en terminologisk svårighet sammanhänger med distinktionen
mellan begreppen dolus och culpa. Inom straffrätten har man an
vänt de förut nämnda termerna för att beteckna icke dolösa hand
lingar; i modern lagtext har för detta ändamål termen »oaktsamhet»
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kommit att dominera. Eftersom förmögenhetsrätten i regel saknat in
tresse av denna distinktion, ha ifrågavarande termer här använts i
en vidsträcktare betydelse, omfattande jämväl dolösa handlingar.
Se t.ex. KöpL 23, 42 och 44 §§ samt A 1 m é n § 23 not 2 a och
§ 44 not 26. Även termen »culpa» har ibland fått denna betydelse.

I detta arbete komma, på sätt ovan anförts, termerna »vårds
löshet» och »culpa» att användas såsom likabetydande och i en
inskränkt betydelse, sidoordnade med de ävenledes sinsemellan
likabetydande termerna »uppsåt» och »dolus». Termen »vål
lande» kommer däremot, i anslutning till ett äldre språkbruk,
att användas i den vidsträcktare betydelsen, omfattande både
uppsåt och vårdslöshet.2

2. Vållande in contractu.
a) Vållande hos gäldenären själv.

En klandervärd handling (eller underlåtenhet) i samband
med fullgörandet av en förpliktelse betecknas enligt det ovan
sagda såsom vållande in contractu.
Ett vållande kan vara uppsåtligt eller vårdslöst. Undersök
ningen inriktas till en början på att fastställa innebörden i att
en handling är vårdslös; därefter diskuteras innebörden i att
en handling är uppsåtlig och behovet av en dylik bestämning.
För bedömningen av huruvida en handling är vårdslös eller
ej brukar man hänvisa till en norm av mycket allmänt innehåll.
En handling säges vara vårdslös om den avviker från den
standard, som en klok och förståndig man, en bonus pater
familias, skulle ha iakttagit.3
Om innebörden i denna norm har det förts en livlig diskus
sion. Det har därvid icke alltid beaktats, att lagstiftning och
rättspraxis i olika sammanhang fixerat vissa handlingstyper
2 Så användes denna term för närvarande i FAL 25 § och i NyttjL 3: 24.
3 Se Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 51 ff., Lassen, Alm. Del3,
§ 29 II, U s s i n g, Erstatningsret2, § 4, och Alm. Del3, § 12 III. Se vidare
Lundstedt, Culparegein, och Strikt ansvar, 11:1 s. 3—111, Strahl
i SOU 1950: 16 s. 125 ff., Grönfors, Trafikskadeansvar, s. 41 ff., samt
H ell ne r i SvJT 1953 s. 609 ff. Jfr Enneccerus & Nipperdey
§§ 211 ff., O s e r, Art. 41 N. 63 ff., och Mazeaud Inr 423 ff.
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såsom otillåtna eller klandervärda, och att man i dessa fall icke
behöver tillgripa den allmänna normen för att fixera vad som är
vårdslöshet.4 I kontraktsförhållanden kan man även ha att
räkna med att dylika handlingsregler fixeras genom avtal eller
genom anvisningar som borgenären lämnar inom ramen för
avtalet.5 Kvar står emellertid, att en dylik fixering av icke
önskvärda handlingstyper skett endast i begränsad utsträck
ning, och att man i övriga fall är hänvisad till en bedömning
grundad på den allmänna normen. Härtill kommer, att man vid
preciseringen av denna norm upptagit vissa problem rörande
betydelsen av individuella förhållanden som avse den handlan
des person, problem som i lika mån uppstå i de fall då sär
skilda handlingsregler fixerats.
Den nyss angivna formuleringen av den allmänna normen
— hur en klok och förståndig man skulle ha handlat — ger
upphov till vissa påtagliga svårigheter, som med särskilt efter
tryck påpekats av Lundstedt.6 Kort kan man sammanfatta
kritiken så, att denna bestämning ger en skenlösning, i det att
den kloke och förståndige mannen blir en abstrakt figur, som
4 Detta förhållande påpekas särskilt av H el In er i SvJT 1953 s. 620 ff.
och av Schmidt i Skadeståndsrättsliga spörsmål s. 191 ff. Jfr också
U s s i n g, Erstatningsret2, § 4 I A.
5 Dylika anvisningar förekomma i särskilt hög grad vid tjänsteavtal
— arbetsgivaren har i regel, som det brukar heta i kollektivavtalen, att
»leda och fördela arbetet» — men även exempelvis vid sysslomansavtal
och tillverkningsavtal. Dessa anvisningar måste gäldenären följa, även om
de skulle försvåra uppnåendet av det avsedda resultatet, blott icke hans
börda därigenom blir större än den som enligt avtalet åligger honom; dock
anses en sakkunnig gäldenär ha vissa skyldigheter att för en icke sak
kunnig borgenär påpeka att en föreskrift synes honom olämplig, varjämte
gäldenären kan vara skyldig eller åtminstone berättigad att i oväntade
situationer avvika från lämnade anvisningar, om tillstånd härtill icke kan
inhämtas i tid. Se om sysslomansavtal Hasselrot, HB, VII s. 1331 ff.,
om tillverkningsavtal a.a. IX s. 1819 f. samt Wikander, Materiella
arbetsbetinget, s. 45 ff., om tjänsteavtal Hasselrot, HB, X s. 2061 f.
samt Petrén i SvJT 1944 s. 116 ff.
6 Lundstedt, Strikt ansvar, 11:1 s. 23 ff. Jfr också Gjelsvik,
[nnleiding3, § 37 X.
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karakteriseras endast därav att han icke företager den handling,
domstolen betecknar såsom vårdslös.
Cirkelslutet kan undgås om man jämkar bestämningen där
hän, att man såsom norm för jämförelsen ställer upp den grad
av aktsamhet, som är typisk för en viss grupp av människor,
avgränsad på något annat sätt än genom en hänvisning till
dessa människors aktsamhetsgrad.
Att aktsamhetsgraden är typisk betyder att den är vanligast
förekommande inom gruppen. Den typiska aktsamhetsgraden
kan ligga någonstans mitt emellan den högsta och den lägsta
inom gruppen förekommande aktsamhetsgraden, men detta är
inte nödvändigt; det kan t.ex. också hända att den typiska
aktsamhetsgraden sammanfaller med den lägsta förekom
mande.
Det gäller alltså att precisera jämförelsegruppen. En nära
till hands liggande möjlighet är att denna får omfatta alla de
personer i landet som bruka ställas inför den situation, varom
fråga är. Det avgörande blir alltså den grad av aktsamhet, som
är typisk för hela denna grupp.
Lundstedt menar att detta är den realitet man famlat
efter bakom den först angivna ohållbara formuleringen. 7 Det
förefaller emellertid som om man med denna formulering
ibland siktat mot en högre aktsamhetsgrad än detta kriterium
ger vid handen, och det är i själva verket möjligt att variera
jämförelsenormen i denna riktning utan att man släpper kon
takten med realiteterna.
Om man i det romerska uttrycket »bonus paterfamilias» vill
undvika det nyss angivna cirkelslutet och därför tar bort ordel
»bonus», återstår likväl en avgränsning såtillvida som jäm
förelsematerialet utgör icke hela folket utan blott gruppen av
patresfamilias, en grupp inom vilken den typiska aktsamhets
graden förmodligen var högre än vad som var typiskt för hels
folket. En modernare tillämpning av samma tanke skulle vars
om man såsom norm för bedömningen av en praktiserande
jurists handlande skulle taga icke den aktsamhetsgrad som äi
7 A.a. s. 30 och 36.
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typisk för alla praktiserande jurister utan den aktsamhetsgrad
som är typisk för de praktiserande jurister, vilka äro medlem
mar av Sveriges advokatsamfund. Normen blir alltså den grad
av aktsamhet som är typisk för en viss bestämd del av gruppen.
Det är emellertid icke regel att man har tillgång till en dylik
avgränsningsmöjlighet. Domaren skulle då kunna välja den
utvägen att såsom jämförelsenorm uppställa den aktsamhets
grad som är typisk för de personer inom gruppen, vilka allmänt
anses kloka och förståndiga, oavsett vad domaren själv har för
uppfattning härom. Även detta alternativ är logiskt oangripligt,
ehuru vagt.
Det finns också en annan väg, nämligen den att domaren i
själva verket icke gör någon jämförelse utan blott ger uttryck
åt sin egen mening om vilken aktsamhetsgrad som är er
forderlig. En anledning härtill kan vara att han icke är nöjd
med den aktsamhetsgrad som framgår ur en jämförelse av nyss
antytt slag och sålunda vill ställa upp ett strängare krav. En
annan anledning kan vara att han anser den genom jämförelsen
fixerade aktsamhetsgraden vara för sträng och alltså vill ställa
upp ett lindrigare krav. En tredje anledning kan vara att han
saknar möjlighet att göra någon jämförelse. Enligt det nu be
handlade alternativet är en handling vårdslös om den strider
mot den grad av aktsamhet, som domaren för sin del finner
erforderlig.
I diskussionen om detta alternativ har man huvudsakligen
haft uppmärksamheten riktad på de fall då domaren ställer upp
ett strängare krav än det som framgår ur jämförelsen. Lund
stedt utgår från att domaren här går utöver den traditionella
culparegeln och han betecknar ett sådant aktsamhetskrav såsom
»varnande culpafiktion».8 Karlgren har en liknande termi
nologi och talar i dessa fall om »fingerad culpa»; han be
handlar dem t.o.m. under rubriken strikt skadeståndsansvar.9
8 A.a. s. 12.

9 Karlgren,
s. 194 ff.

Skadeståndsrätt, s. 144 not 1, jfr också SvJT 1955
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Förf, finner denna terminologi olämplig. Domstolarna anse sig
uppenbarligen även i dessa fall handla inom den traditionella
culparegelns ram, och det saknas anledning att frångå deras
språkbruk. Den centrala innebörden i begreppet culpa är ju att
handlingen är klandervärd, medan det är en ur begreppsbild
ningens synpunkt sekundär fråga varför domaren finner hand
lingen klandervärd. En annan sak är att domstolarna någon
gång, i fall då ett rent strikt skadeståndsansvar synes dem
önskvärt men icke förenligt med gällande rätt, skärpa aktsamhetskravet så in absurdum, att man icke kan taga det såsom ett
allvarligt menat krav på medborgarnas handlande; i sådana
fall kan man med fog säga att culpa fingeras.10
De fall då domaren ställer upp ett lindrigare krav än vad
som framgår ur jämförelsen ha särskilt beaktats av Schmidt,
som framhållit att man måste räkna med att avvikelser från
handlingsmönstret kunna vara tillåtna, för övrigt icke blott då
detta framgår ur en jämförelse utan även då det fastställts
genom föreskrift av myndighet.11
I tysk rätt definierar BGB § 276 vårdslöshet på följande sätt:
»Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt äusser
acht lässt». I ett första utkast hänvisades i stället till die im Verkehr
übliche Sorgfalt. Då man utbytte üblich mot erforderlich var me
ningen icke att domaren skulle helt bortse från sedvanan; man ville
blott göra det möjligt för honom att då så kunde synas behövligt
ställa aktsamhetskravet högre än en alltför slapp sedvana gav anled
ning till. Jfr Enneccerus & Nipperdey §215.
I fransk rätt har man haft svårt att komma till rätta med Cciv
art. 1147, som förutsätter att skadestånd för avtalsbrott utgår endast
om gäldenären gjort sig skyldig till une faute. För att likväl bereda
plats för ett rent strikt skadeståndsansvar har man nödgats giva
begreppet faute en vidsträckt innebörd. H. & L. M a z e a u d (I nr
662 ff. och 103—2) förklara sålunda helt enkelt att faute föreligger
vid varje avtalsbrott som icke beror på en cause étrangére. Se vidare
nedan § 30 efter not 34.
10 Jfr V a h 1 é n i Skadeståndsrättsliga spörsmål s. 243 ff. och S ch mi dl
i SvJT 1954 s. 469.
11 Se Schmidt i Skadeståndsrättsliga spörsmål s. 193 och i SvJl
1954 s. 467 f.
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Frågar man nu om domstolarna tillämpa något eller några
av de ovan nämnda alternativen, blir svaret måhända, att de
tillämpa än ett av dem, än ett annat, och att de kanske ofta glida
mellan dem utan att vara fullt medvetna härom.
En jämförelse med en viss grupp av personer måste i regel
ge en ganska obestämd vägledning. I vissa fall kan väl domaren
tänkas få utredning om den grad av aktsamhet, som är vanlig
i en viss bransch eller ett visst levnadsförhållande, men i många
andra fall står en sådan utredning icke till buds, och då måste
domaren göra en jämförelse på grundval av sin allmänna livs
erfarenhet, en jämförelse som icke kan göra anspråk på någon
större precision. Kanske blir det då gärna så, att domaren utgår
från den grad av aktsamhet, som han själv finner erforderlig,
och är nöjd om han kan konstatera, att denna grad av akt
samhet faktiskt iakttages av ett icke alltför ringa antal personer
(ev. allmänt ansedda personer) inom jämförelsegruppen. Eller
också går han i motsatt riktning, börjar med en iakttagelse inom
sitt kanske begränsade synfält och konstaterar sedan att han
icke finner anledning till missnöje med den aktsamhetsgrad
han sålunda funnit vara vanlig. De fall då domaren medvetet
tar avstånd från en grad av aktsamhet, som klart konstaterats
vara den vanliga, och ställer upp ett strängare eller lindrigare
krav, äro måhända icke särskilt talrika.
Det bör i detta sammanhang framhållas, att metoden att be
stämma begreppet vårdslöshet genom en jämförelse med det
typiska handlingssättet hos en grupp av personer blott innebär
en speciell tillämpning av den på många rättsområden använda
metoden att lägga sedvanan till grund för domstolens av
görande. Häri ligger också en begränsning av de enskilda
domstolsavgörandenas prejudikatvärde och en förklaring till
att den allmänna normen alltid bibehåller sin aktualitet: om
ett avgörande blott vill vara ett konstaterande av sedvanan,
måste man vid varje nytt tillfälle fråga huruvida sedvanan
alltjämt existerar. Om å andra sidan ett domstolsavgörande
blott fastställer den grad av aktsamhet som domstolen för sin
del finner erforderlig, behöver någon dylik reservation icke
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göras utan man kan tänka sig att avgörandet leder till att en
viss handlingsregel fixeras.12
Om det är så att domaren åtminstone i viss utsträckning gör
en jämförelse med hela eller med en viss del av den grupp,
som brukar ställas inför den ifrågavarande situationen, så åter
står en svårighet, nämligen att karakterisera denna situation.
När domaren behandlar ett konkret fall har han sin uppmärk
samhet inriktad på en person som stått i en viss bestämd
situation. Denna persons handlingssätt skall jämföras med det
vanliga handlingssättet hos andra personer i liknande situa
tioner. Men hur lik skall jämförelsesituationen vara? Vilka
element i den nu faktiskt föreliggande situationen skall man
taga ut och lägga till grund för jämförelsen?13
Det är här ändamålsenligt att skilja mellan sådana element,
som beröra den handlandes personliga förhållanden, och sådana,
som ligga utanför denna sfär.14
Vad först beträffar sådana element, som ligga utanför den
handlandes personliga förhållanden, så förefaller det tydligt
att man för jämförelsen använder endast de element, vilka
erfarenhetsmässigt i någon väsentlig grad öka sannolikheten
för att handlingen ifråga skall ha den olyckliga verkan som nu
inträffat, medan man lämnar övriga element åsido. Om frågan
t.ex. gäller huruvida en depositarie förfarit vårdslöst genom
att icke täcka över vissa i det fria förvarade varor, som seder
mera skadats genom regn, så frågar man vilka försiktighetsmått
som i allmänhet bruka vidtagas vid förvaring i det fria av
sådana eller likartade varor. Man förutsätter emellertid icke att
varorna i jämförelsefallen skola ha samma färg och samma
ålder, om dessa omständigheter icke betyda något för skaderisken. Och om en eldfarlig inrättning, t.ex. en oljecistern, låg
alldeles intill det skadade upplaget, begär man icke att jäm
förelsefallen skola vara så beskaffade, eftersom befintligheten
12 Jfr H e 11 n e r i SvJT 1953 s. 621 f.
13 Jfr M a z e a u d Inr 431 ff.
14 Man använder i detta sammanhang om vissa element termen »sub
jektiv», men man avser därmed än individuella element, än psykiska ele
ment. Med hänsyn till denna oklarhet undviker förf, termen subjektiv.
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av en oljecistern icke ökar sannolikheten för just den typ av
skada som nu inträffat.
Man kan alltså icke bedöma om en handling är vårdslös utan
att sätta den i relation till en viss icke önskad effekt. I själva
verket innebär den angivna jämförelsen att en handling beteck
nas såsom vårdslös om det föreligger omständigheter, som
medföra risk för en icke önskad effekt, om jämförelseperso
nerna med kännedom om dessa omständigheter inse att den
nämnda risken föreligger, och om denna risk är så stor att de
välja att icke taga den.
Valet mellan två handlingssätt kan vara bestämt av rent
tekniska sammanhang: av två åtgärder som äro lika påkostande
för den handlande medför den ena större risker än den andra.
Här kan man säga att det är fråga om det »tekniskt riktiga»
handlingsmönstret.15 Vanligen står emellertid valet mellan en
åtgärd som är mindre påkostande och mera riskabel och en
annan åtgärd som är mera påkostande och mindre riskabel.
Det blir då fråga om att avväga å ena sidan den ökning i
säkerhet som kan vinnas, å andra sidan den uppoffring — ur
den enskildes och ur samhällets synpunkt — som ökningen
kostar. Här ligger culpaproblemets kärnpunkt: vilka risker får
en person taga och vilka får han icke taga?
Om en viss handlingsregel redan föreligger fixerad i lag,
avtal eller rättspraxis, bortfaller behovet av en bedömning av
det förut skisserade slaget.16 Helt undgår man emellertid ej
att göra en riskbedömning. Man måste nämligen ställa frågan
huruvida adekvat kausalitet föreligger mellan överträdelsen och
den olyckliga effekten. En handlingsregel är tillkommen med
tanke på vissa risker, och det är ej givet att en överträdelse
skall konstituera vårdslöshet med avseende på andra mera
jväntade eller avlägsna verkningar.17 Det kan för övrigt inräffa, att en handlingsregel icke alls är sådan att överträdelse
15 Denna situation beaktas särskilt av Strahl i FJFT 1939 s. 114 f.
ich i SOU 1950:16 s. 126 f. Jfr också Grönfors, Trafikskadeansvar,
;. 43 ff.
16 Jfr ovan § 29 vid not 4—5.
17 Se ovan § 28 vid not 18—19. Jfr H 1951 s. 725 (utomobligatoriskt).
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skall konstituera vårdslöshet; regeln är med andra ord en ren
ordningsföreskrift.18
Härefter återstår frågan om den handlandes personliga för
hållanden. Om handlingsregeln grundas på en jämförelse med
andra personers handlingar kan man fullfölja jämförelsen även
på detta plan och formulera frågan så: i vilken utsträckning
skall man antaga att det föreligger överensstämmelse mellan
den handlandes personliga förhållanden och jämförelseperso
nernas? Om åter handlingsregeln icke framkommit ur en dylik
jämförelse, måste frågan ställas på ett annat sätt, och det är
därför lämpligt att välja följande frågeställning, som är an
vändbar oavsett hur handlingsregeln framkommit: i vilken
utsträckning skall den omständigheten att den handlandes per
sonliga förhållanden avvika från det vanliga föranleda att man
skärper respektive efterger kraven på honom?
Den handlandes förmögenhetsställning torde enligt veder
tagen uppfattning icke vara relevant.19 Man lärer sålunda knap
past kräva att en förmögen gäldenär nedlägger större kostnader
på fullgörelsen än man kräver av andra. Framför allt kan
gäldenären icke ursäkta sig med att han icke har råd till de
åtgärder handlingsregeln kräver av honom. På denna punkt
råder emellertid en viss terminologisk oklarhet, i det att man
ibland (ev. med utgångspunkt från ett aprioriskt skuldbegrepp)
velat se den handlandes obetingade ansvar för att han har
erforderliga penningmedel såsom ett ansvar utöver culparegeln,
vilket likväl skall föreligga så snart ansvar för culpa föreligger.
Vad åter beträffar den handlandes allmänna fysiska och psy
kiska beskaffenhet ligger det förmodligen så till att man i rege]
bortser från avvikelser från det normala, åtminstone från
avvikelser nedåt. Den som har större skicklighet än folk i
18 Att en överträdelse, som icke konstituerar vårdslöshet med avseende
på en viss effekt, likväl kan ådraga den handlande påföljder om effekter
inträder, utredes nedan § 42 vid not 6—13.
19 Se A 1 m é n § 23 vid not 33—36 a samt Lassen, Alm. Del3, § 4:
vid not 17, U s s i n g, Alm. Del3, § 12 VII A, och Augdahl, Obliga
sjonsrett, s. 304 f.
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allmänhet, är måhända skyldig att använda denna, vid äventyr
att eljest anses vårdslös.
När det gäller förpliktelser grundade på avtal kan det
emellertid tänkas att större hänsyn tages till individuella av
vikelser, som varit kända för borgenären vid avtalets ingående.
Den som träffar avtal med en person som lever i små omstän
digheter eller som är psykiskt eller fysiskt defekt, med vetskap
om att en dylik avvikelse föreligger, får säkerligen ibland
finna sig i att kraven på motpartens prestationer icke ställas
högre än dessa avvikelser medgiva. Detta kan särskilt bli
aktuellt vid arbetsavtal. Å andra sidan kan den som sluter
avtal med en person, med vetskap om att denne besitter sär
skild skicklighet, säkerligen kräva att denne använder sin
skicklighet.
Ytterligare uppstår fråga om en gäldenär kan ursäkta sig
med att han var okunnig om den förpliktelse, vid vars upp
fyllelse han skulle ha förfarit vårdslöst. Denna fråga brukar i
allmänhet besvaras nekande.20 Det finnes dock anledning erinra
om att det egentligen rör sig om tre olika frågor. En fråga
gäller verkan av gäldenärens okunnighet om de rättsfakta, som
konstituera hans förpliktelse, en annan verkan av hans okun
nighet om de sedvanor som eventuellt normera förpliktelsen,
och en tredje verkan av hans okunnighet om de rättsregler
på grund varav ifrågavarande rättsfakta konstituera en för
pliktelse.
Vad först beträffar gäldenärens okunnighet om rättsfakta
är att märka, att borgenären ibland är skyldig att underrätta
gäldenären om dessa; i dylika fall kan gäldenären tydligen ur
säkta sig med att han icke fått någon underrättelse.21 Även
med denna begränsning kan emellertid den angivna satsen icke
upprätthållas generellt. I varje fall gäller undantag för de för
pliktelser som gå ut på att gäldenären i en klandersituation eller
vid avtals återgång skall utgiva ersättning för att han förfogat
20 Se A 1 m é n § 23 vid not 27—32 b samt Lassen, Alm. Del3, § 42
vid not 69, U s s i n g, Alm. Del3, § 12 VI A, och A u g d a h 1, Obligasjonsrett, s. 305 f.
21 Se ovan § 18 vid not 32—39.
21 — 557460
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över egendom som bort återställas. Olika ersättningsregler
gälla här allteftersom gäldenären var i ond eller god tro då han
förfogade över egendomen; Bram sjö diskuterar dessa pro
blem med användning av termerna »vållande i ond tro» och
»vållande i god tro».22
I vad mån gäldenären kan åberopa okunnighet om en sedvana
synes ovisst.23 Okunnighet om rättsregler kan han förmodligen
aldrig åberopa.
I 1734 års lag förekom en speciell bestämning av begreppet vårds
löshet, som innebar att man i högre grad beaktade gäldenärens per
sonliga förhållanden. En vårdpliktig gäldenär hade i vissa samman
hang (se t.ex. HB 12: 2) en förpliktelse att vårda annans egendom
»som sin egen», vilket torde ha inneburit att han borde använda
samma grad av aktsamhet som han själv brukade använda vid vård
av honom själv tillhörig egendom. Romersk rätt använde för detta
fall uttrycket »diligentia quam suis rebus adhibere solet», senare för
kortat till »diligentia quam. suis». Förseelse mot denna aktsamhetsgrad betecknades i nyare doktrin såsom »culpa in concreto», i motsats
till »culpa in abstracto». En viss oklarhet har dock rått rörande
denna distinktion. Man rör sig strängt taget med fyra alternativ:
a) den aktsamhet som en klok och förståndig man visar vid handhavande av andras angelägenheter, b) den aktsamhet som en klok
och förståndig man visar vid handhavande av egna angelägenheter,
c) den aktsamhet som gäldenären brukat visa vid handhavandet av
andras angelägenheter, samt d) den aktsamhet som gäldenären bru
kat visa vid handhavande av egna angelägenheter. Det kunde tyckas
självklart att den allmänna culpanormen (se ovan) skulle motsvara
alt. a); man finner emellertid att denna i allmänhet identifieras med
alt. b), som väl betyder ett något svagare krav än alt. a). Se H äs
se 1 r o t, HB, IV2 s. 31, Lassen, Spec. Del, § 130 II, U s s i n g,
Enkelte Kontrakter2, § 50 II. Uttrycket »vårda som sin egen» torde,
såsom nyss angivits, ha avsett alt. d). Se B j ö r 1 i n g i NJA II 1900
22 Se B r a m s j ö, Avtals återgång, kap. VI. Se också H e 11 n e r, Obe
hörig vinst, s. 258 ff. och 281 ff. Jfr om återgång efter hävning nedan
§ 37 vid not 48—50.
23 Det är en vedertagen uppfattning att sedvana kan användas för utfyllning av avtal oavsett om parterna vid avtalets ingående känt till denna,
se t.ex. U s s i n g, Aftaler3, § 39 V. Jfr H 1941 s. 337. Därmed är dock ej
sagt att man vid bedömningen av huruvida en gäldenär förfarit vårdslöst
skall bortse från huruvida han känt till sedvanan. Detta problem synes
icke ha särskilt diskuterats.
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nr 5 med hänv. samt lagberedningen i FÄB I 1921 s. 286. Numera
har emellertid detta alternativ helt förlorat sin aktualitet; det kvar
står blott i HB 12:2 men synes här redan vid sekelskiftet, om ej
tidigare, i praxis ha fått vika för den allmänna culpanormen. Se
Hasselrot & Håkanson i NJA II 1900 nr 10, särskilt s. 5,
samt Hasselrot i HB, IV2 s. 29 ff.

I vissa sammanhang är det av betydelse huruvida den klan
dervärda handlingen är av mera kvalificerad art, nämligen
grovt vårdslös eller uppsåtlig.2*
Vissa av de handlingar, som enligt det föregående kunna
betecknas såsom vårdslösa, åsättas alltså den särskilda stämpeln
grov vårdslöshet. Vilka kriterier som föranleda detta särskilda
ogillande från domstolarnas sida är emellertid synnerligen
oklart. Begreppet grov vårdslöshet har i tillämpningen visat sig
mycket elastiskt, och domstolarnas benägenhet att karakterisera
en vårdslöshet såsom grov varierar påtagligt alltefter beskaffen
heten av de rättsverkningar som äro aktuella.
Vissa allmänna riktlinjer kunna dock urskiljas. Såsom
exempel på grov vårdslöshet brukar man nämna fall då om
ständigheterna äro sådana att en misstanke om uppsåt kan
hysas men bevisning härom ej föreligger. Andra omständigheter
som kunna tänkas vara av betydelse äro att risken för skada
varit stor eller att stora värden stått på spel.24
25
En alldeles särskilt hög grad av klandervärdhet tillkommer
de handlingar där den handlande har uppsåt att åstadkomma
ett visst olyckligt resultat. Man brukar säga att uppsåt före
ligger i förhållande till ett visst resultat antingen då detta resul
tat är vad gärningsmannen önskar uppnå med sin handling
24 Se om befrielse från reklamationsskyldighet ovan § 20 vid not 52—53
och § 25 vid not 80, om försäkringshavarens framkallande av försäkringsfallet ovan § 24 vid not 22, om försäkringsgivarens regressrätt ovan § 27
vid not 11 ff., om förutsättningarna för skadeståndsskyldighet och om
verkan av friskrivningsklausuler nedan § 48 vid not 4—9 och 14, om hin
der för begränsning eller jämkning av skadestånd nedan § 47 vid not 6
och 29—34.
25 Se vidare H e 11 n e r, Försäkringsgivarens regressrätt, s. 57 ff. Jfr
utredningar av Agge och Strahl i H 1953 s. 364 beträffande begrep
pet grov vårdslöshet i straffrätten.
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eller är ett genomgångsled för att uppnå vad han sålunda
önskar {direkt uppsåt), eller också då resultatet eljest av gär
ningsmannen uppfattas såsom nödvändigt förbundet med ett
annat av honom önskat resultat (indirekt uppsåt). Härtill kom
mer en tredje form av uppsåt, som i allmänhet karakteriseras
så, att gärningsmannen inser att hans handling kan ha ett visst
resultat och det måste antagas att han icke skulle avhållit sig
från handlingen om han varit viss om att resultatet skulle in
träda (eventuellt uppsåt). Ibland förekommer den varianten,
att eventuellt uppsåt säges föreligga om gärningsmannen väl
icke känt till vissa för direkt eller indirekt uppsåt erforderliga
fakta men uppfattat dem såsom övervägande sannolika.26
Det faller i ögonen att dessa definitioner skilja sig från den
bestämning av begreppet vårdslöshet, som ovan givits, därutinnan att det avgörande rättsfaktum är den handlandes viljeinställning i handlingsögonblicket (ev. i ett hypotetiskt handlingsläge), medan begreppet vårdslöshet bestämts utan referens
till den handlandes vilja. Metoden att bestämma begreppet
vårdslöshet på detta sätt är emellertid ganska ny, och det före
faller påkallat att undersöka om icke en motsvarande objektivering av begreppet uppsåt kan ske. Härtill synes man ha så
mycket större anledning som den moderna psykologien över
huvud taget icke anser sig kunna använda viljebegreppet.27 Nå
gon sådan undersökning kan dock ej göras här.
Uppsåtet innebär en särskild kvalifikation hos en handling
som redan enligt det förut sagda framstår såsom klandervärd.
Det är tänkbart att uppsåtet också skulle kunna förskjuta
gränsen mellan klanderfria och klandervärda handlingar så,
att en handling, som eljest är klanderfri, på grund av uppsåtet
skulle bli klandervärd. Man säger i dylikt fall att det föreligger
rättsmissbruk eller chikan. Det är emellertid ovisst om man
verkligen i svensk rätt kan finna exempel på en sådan rätts
tillämpning.28
26 Se senast SOU 1953: 14 s. 374 ff.
27 Se t.ex. Norman L. Munn, Psychology2, s. 319 f., och Gilbert
Ryle, The concept of mind, s. 62 ff.
28 Se vidare Un d é n i FJFT 1938 s. 10 ff. samt Knoph, Hensik-
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En speciell form av uppsåt föreligger då gäldenären i sam
band med uppfyllelsen svikligen döljer att uppfyllelsen är
oriktig eller att uppfyllelseobjektet avviker från garanterad
standard, för att därmed åstadkomma att borgenären icke gör
gällande de påföljder som stå honom till buds.
Ett dylikt svek kan medföra att borgenären försitter de
absoluta frister som ibland äro stadgade för reklamation eller
för instämmande av talan. Det har därför befunnits erforderligt
att för svekfallen sätta dessa frister ur funktion.29
Svek vid uppfyllelse kan emellertid ha särskilda rättsverk
ningar även i andra avseenden. I det följande skall omtalas, att
man — för att anpassa felreglerna till avtalslärans regler om
ogiltighet på grund av svek vid avtals ingående — givit sär
skilda regler om verkan av fel då gäldenären förfarit svikligt,
innebärande bl.a. att borgenären har hävningsrätt även vid
ringa fel och att han är befriad från all reklamationsskyldighet.30 Dessa regler, som sålunda tillkommit med tanke främst
på svek vid avtals ingående, ha — medvetet eller omedvetet —
formulerats så att de avse allt svek, även sådant vid uppfyl
lelse.31 Härigenom ha de kommit att gå utöver vad som er
fordras för att neutralisera effekten av sveket och de ha alltså
fått en överskottsverkan av penal karaktär. Över huvud taget
står man på detta område inför en kasuistisk reglering, som
föga ådragit sig lagstiftarens intresse och därför blivit rätt
heterogen.
b) Vållande hos gäldenårens medhjälpare.

Med vållande hos gäldenären likställes i viss omfattning vål
lande hos personer vilka gäldenären anlitar såsom medhjälpare
vid uppfyllelsen. Det gäller härvid att fastställa, dels vilka
tens betydning for grensen mellem rett og urett, särskilt §§ 12 och 13. Jfr
också Ljungman, Skada från grannfastighet, s. 114 ff. och 235 f.
29 KöpL 54 §, FJB 1909 4: 14 och FJB 1947 4: 12, NyttjL 2:25.
30 Se nedan § 29 vid not 85—89.
31 Jfr 39 § i 1894 års förslag till köplag (svarande mot KöpL 42 § 2 st.),
där uttrycket »uppsåtligen dolt» enligt Hammarskjölds föredragningspromemoria i HD blott avser svek in contrahendo (Hammarskjöldska
samlingen, UUB, bd 22 fol. 202).
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personer som på detta sätt identifieras med gäldenären, dels
vilka av dessa personers handlingar som äro relevanta.32
Till en början lärer det väl vara otvivelaktigt att vållande
hos en legal ställföreträdare, t.ex. en förmyndare, helt betraktas
såsom vållande av gäldenären personligen. Vad som däremot
kan vara tveksamt är i vilken utsträckning den sistnämndes
eget vållande är relevant i sådana fall, då han icke själv har full
rättshandlings förmåga. En sak är att en omyndig, som själv
behörigen slutit ett avtal (t.ex. ett arbetsavtal), helt bär ansvar
för fullgörandet av detta.33 Tveksamheten gäller vilken betydelse
som skall tillmätas hans ingripanden i uppfyllelsen av en förplik
telse som han icke själv kunnat åtaga sig. En lösning kunde vara
att likställa den omyndige med en i förhållande till förmyndaren
utomstående person, vars vållande tillräknas förmyndaren i den
utsträckning de här nedan behandlade reglerna om medhjäl
pares vållande föranleda. Frågan synes icke vara diskuterad.
Vad härefter beträffar gäldenärens ansvar för vållande hos
medhjälpare i mera egentlig mening råder det en viss oklarhet,
som är delvis terminologisk, delvis saklig. För att klargöra läget
vill förf. — i anslutning till en av Hasselrot använd terminologi
— skilja mellan tre olika slag av medhjälpare: osjälvständiga
medhjälpare, självständiga medhjälpare och substitut.
Gränsen mellan å ena sidan osjälvständiga medhjälpare, å
andra sidan självständiga medhjälpare och substitut, avser
omfattningen av de åtgärder gäldenären själv skall vidtaga. En
osjälvständig medhjälpare skall gäldenären icke blott anskaffa
utan även fortlöpande instruera och övervaka. När det gäller
självständig medhjälpare eller substitut inskränker sig däremot
gäldenärens aktivitet till att anskaffa och instruera; därefter
ankommer det på den självständige medhjälparen eller substi
tutet att utan ytterligare inblandning från gäldenärens sida
fullgöra förpliktelsen.
Gränsen mellan å ena sidan osjälvständig och självständig
32 Se Björling, Gäldenärs ansvar för medhjälpare, i Festskrift 1926
för Thyrén s. 500 ff., samt A 1 m é n § 23 vid not 15—25 b, U s s i n g,
Alm. Del3, § 12 V, och B r ae k h u s, Rederens husbondsansvar.
33 Se FÄB I 1921 s. 242.
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medhjälpare, å andra sidan substitut, drages efter ett annat
kriterium: gäldenären skall vara ansvarig för vållande hos en
osjälvständig eller självständig medhjälpare men icke för vål
lande hos ett substitut.
Det ankommer nu på gäldenären att — inom ramen för de
rättigheter hans förhållande till borgenären ger honom — välja
ett av dessa tre alternativ. Eftersom alternativen skiljas genom
sina rättsverkningar, har han att själv ange vilket alternativ
som åsyftas. Därvid möter emellertid den svårigheten att gälde
nären väl kan ha anledning att klargöra huruvida den av
honom anlitade personen skall vara osjälvständig medhjälpare
eller något annat — i regel framgår detta för övrigt av om
ständigheterna — men att han, om den anlitade personen icke
skall vara osjälvständig medhjälpare, sällan eller aldrig har en
tanke på att klargöra huruvida denne skall vara självständig
medhjälpare eller substitut.
Utgångspunkten för dessa distinktioner är den iakttagelsen
att gäldenären numera enligt vedertagen uppfattning svarar för
vållande hos en osjälvständig medhjälpare. Denna grundsats
har i flera sammanhang kommit till uttryck i lagstiftningen,34
och rättspraxis ger många exempel på dess tillämpning.35
34 Se SjöL 8 och 130 §§ (befälhavare, någon av besättningen eller »nå
gon, som, utan att tillhöra besättningen, på grund av redares eller befäl
havares uppdrag utför arbete i fartygets tjänst»), UpplL 11 § (»någon, vil
ken på uppdrag av upplagshållaren utför arbete för denne»), luftbeford
ringslagen 20 § (fraktförarens »folk»). Se vidare Braekhus, Rederens
husbondsansvar, s. 13 ff.
Sjörätten innehåller emellertid vissa begränsningar i bortfraktarens an
svar för medhjälpare. Haaglagen befriar nämligen bortfraktaren från an
svar dels för vållande av medhjälparen vid navigeringen eller handhavandet av fartyget (4 § 2 mom. a), dels för brand som ej vållats genom fel
eller försummelse av bortfraktaren själv (4 § 2 mom. b). Jfr också SjöL
122 § 2 st. Vidare stadgar SjöL 126 § en skärpning av befraktarens hävningsrätt vid sådant dröjsmål som beror på fel eller försummelse av bort
fraktaren själv; meningen synes vara att »bortfraktaren själv» skall in
kludera även bortfraktarens personal i land. Se SOU 1936: 17 s. 180 och
Jantzen, Godsbefordring2, s. 265. Även luftbefordringslagen 20 § fri
tager fraktföraren från ansvar för medhjälpares navigeringsfel.
35 Se NT 1871 s. 311, H 1880 s. 424, 1907 s. 421, 1918 s. 604, 1923 s. 179,
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Om emellertid vållande föreligger hos en person som icke är
osjälvständig medhjälpare, har man — med den här valda
terminologien — att avgöra om denne är självständig med
hjälpare eller substitut, för att sedan draga slutsatsen beträf
fande gäldenärens ansvar. På grund av den nyss påpekade
svårigheten att fastställa vilket av dessa alternativ gäldenären
åsyftat kommer det att bli av stor betydelse vilketdera av dem
som presumeras.
Hasselrot ställer i allmänhet emot varandra blott de båda
alternativen osjälvständig medhjälpare och substitut; detta inne
bär att alternativet substitut presumeras framför alternativet
självständig medhjälpare.36 En sådan presumtion har också
stöd i dåtida rättspraxis.37 A1 m é n åter pläderar för den mot
satta lösningen, i allt fall när det gäller en av säljare anlitad
fraktförare. Han uttrycker emellertid saken på ett annat sätt:
han skiljer icke på substitut och självständig medhjälpare och
för honom blir problemet icke huruvida den anlitade personen
är medhjälpare eller substitut utan huruvida gäldenären an
svarar för en person i självständig ställning, han må nu be
tecknas såsom självständig medhjälpare eller såsom substitut.38
Om man med förf, bibehåller Hasselrots terminologi, kan
man konstatera, att några belägg icke finnas för att rättspraxis
skulle ha övergivit den äldre presumtionen för substitut framför
1925 s. 103, 1932 s. 353 (HD:s minoritet) och 373, 1934 s. 424 och 682,
1938 s. 22, 1942 s. 718, 1945 s. 617, 1946 s. 338, 1951 s. 365, SvJT 1917
s. 455 (rf.), 1922 rf. s. 48, 1923 rf. s. 10, 1931 rf. s. 51, 1943 rf. s. 42.
38 Se Hasselrot, HB, I2 s. 124 f„ VII s. 1339 och 1342, IX s. 1827
och 1846, XI s. 2374. Björling (Gäldenärs ansvar, s. 505 f.) har miss
förstått Hasselrot och tolkar dennes uttalanden såsom avseende »substi
tution», dvs. utbyte av gäldenär (se nedan § 55 vid not 1). Jfr särskilt
Hasselrot, HB, VII s, 1341. Alternativet självständig medhjälpare om
talas av Hasselrot i HB, IV2 s. 71 f.
37 H 1905 s. 541, se också H 1914 s. 23, 1920 s. 271, 1923 s. 183. Jfr
SvJT 1942 rf. s. 19, där emellertid gäldenären överraskande nog ansågs
hava försummat en skyldighet att övervaka den självständige medhjäl
paren.
38 A1 m é n § 23 not 25 a. Jfr Hasselrots förvåning i Juridiska
skrifter VII s. 179 not 1.
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självständig medhjälpare.39 Måhända ligger saken olika till
beträffande olika kontraktstyper; något material till grund för
ett sådant omdöme finnes dock ej.
Om vållande föreligger hos en självständig medhjälpare,
kan detta bero på att man tillräknar honom vållande hos hans
osjälvständige medhjälpare.
I rättspraxis talas ibland om vållande hos en juridisk person.
Eftersom vållande i förut angiven mening endast kan föreligga
hos fysiska personer, måste detta betyda att vissa fysiska per
soners vållande tillräknas den juridiska personen. Man torde
ofta ha använt ett dylikt uttryckssätt för att markera, att vål
lande legat den juridiska personens ledning, dess organ, till
last, medan vållande hos en anställd utan organställning icke
betecknats såsom vållande hos den juridiska personen.40 Språk
bruket har dock knappast varit alldeles stadgat, varför man
måste räkna med möjligheten att ett konstaterande av vållande
hos en juridisk person någon gång kan vara avsett att täcka
båda de nämnda alternativen. För kontraktsrättens del saknar
frågan egentlig betydelse, eftersom vållandet i bägge fallen
tillägges samma rättsföljder.41
Det bör understrykas, att det nu behandlade problemet — i
vad mån vållande hos gäldenärens medhjälpare skall tillräknas
denne i kontraktsförhållandet — måste skiljas från problemet
i vad mån en principal — kontraktsgäldenär eller icke — skall
bära garantiansvar för medhjälpare åvilande utomobligatorisk
skadeståndsskyldighet.42 Då man diskuterat frågan om en per
sons »ansvar för medhjälpare» har man oftast avsett allenast
sistnämnda problem.
39 Kanske kan man till stöd för A 1 m é n s uppfattning åberopa att HD
numera visat en viss benägenhet att ålägga en principal garanti för den
utomobligatoriska skadeståndsskyldighet som en anlitad person i självstän
dig ställning ådragit sig, se H 1941 s. 560, 1943 s. 356 samt ovan § 23 vid
not 25 ff. Se om denna fråga vidare Wiklund i Skadeståndsrättsliga
spörsmål s. 323 ff.
40 Jfr t.ex. H 1935 s. 351.
41 Annorlunda i utomobligatoriska förhållanden, se Lundstedt,
Strikt ansvar, II: 1 s. 50 ff.
42 Om det senare problemet se ovan § 23 vid not 25 ff.
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Vissa situationer kunna emellertid ses ur båda dessa syn
punkter, nämligen de i vilka gäldenärens förpliktelse går ut på
vård av egendom (eller person) och hans medhjälpare vållar
sakskada (personskada) å egendomen (personen). Här kan
medhjälparens vållande vara sådant att han oavsett kontrakts
förhållandet ådrager sig utomobligatorisk skadeståndsskyldighet gentemot borgenären, samtidigt som hans vållande tillräknas gäldenären i kontraktsförhållandet. Däremot blir det nu
behandlade problemet renodlat om medhjälparens handlande
väl icke är sådant att det ådrager honom utomobligatorisk
skadeståndsskyldighet men dock — sett i belysning av gälde
närens kontraktsförpliktelse — är sådant att det tillräknas
denne såsom vållande.
Möjligheten att i vissa fall grunda ersättningsskyldighet
alternativt på gäldenärens kontraktsansvar eller på hans prin
cipalansvar kan få betydelse om olika regler gälla för de båda
alternativen. I åtskilliga fall är kontraktsansvaret mindre om
fattande på grund av rättsregler eller avtalsbestämmelser om
den grad av vållande som ger upphov till ersättningsskyldighet,
om ersättningsskyldighetens omfattning och om preskription.
HD har i ett fall antagit, att borgenären icke kunde undgå vissa
för kontraktsansvar gällande inskränkningar genom att i stället
grunda sin talan på principalansvaret.4344
Om nu vissa handlingar av en medhjälpare skola tillräknas
gäldenären såsom vållande, återstår att avgöra vilka med
hjälparens handlingar som åro relevanta.
En begränsning ligger till en början däri att en handling för
att vara relevant skall ha ett visst samband med fullgörandet
av gäldenärens förpliktelse. Vissa lagrum uttrycka detta så att
handlingen skall företagas »i tjänsten»
Det har vidare diskuterats i vilken utsträckning gäldenären
43 H 1951 s. 656. Se Hult, Juridisk debatt, s. 211 ff. Om ett motsva
rande problem vid konkurrens mellan olika utomobligatoriska skadestånds
regler se nedan § 58 vid not 23—25.
44 Så SjöL 8 §, UpplL 11 §, luftbefordringslagen 20 §. Jfr B j ö r 1 i n g,
Gäldenärs ansvar, s. 508, och B r se k h u s, Rederens husbondsansvar,
s. 53 ff.
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skall tillräknas handlingar som medhjälparen företagit i uppsåt
att tillfoga borgenären skada. Om uppsåtet går ut på att tillvara
taga gäldenärens intresse råder väl ingen tvekan. Rättspraxis
visar att man ej heller väjt för att tillmäta sådana handlingar
relevans, som medhjälparen företagit i uppsåt att bereda sig
själv en fördel.45 I fall av denna beskaffenhet måste man dock
ej sällan komma utanför vad som kan betecknas såsom hand
lande i tjänsten.
Den väsentliga svårigheten är att avgöra vilka handlingar
som kunna karakteriseras såsom vållande av medhjälparen.
Om kvalifikationen uppsåt saknar betydelse, kommer problemet
att bli vilka handlingar som innefatta sådan vårdslöshet hos
medhjälparen, att den tillräknas gäldenären.
Man har ibland bestritt att gäldenärens ansvar skulle vara
betingat av vållande hos medhjälparen. Ansvaret skulle inträda
så snart det förelåg ett objektivt förorsakande av underlåten
uppfyllelse från medhjälparens sida.46 Bakom denna stånd
punkt ligger den uppfattningen, att medhjälparen, som ju ej
gjort något åtagande i förhållande till borgenären, icke kan
hava någon skuld till underlåtenheten att uppfylla, icke kan
visa någon rättsstridig vilja.
Skalar man bort ev. kvardröjande metafysiska moment i
denna ståndpunkt, kvarstår den riktiga iakttagelsen att begrep
pet vårdslöshet icke har fullt samma innebörd när det gäller
medhjälparen som när det gäller gäldenären själv.
U s s i n g har formulerat regeln att medhjälparen är vårdslös
när hans handlingssätt skulle vara vårdslöshet om han själv
vore gäldenär.47 Denna tes synes emellertid icke beakta vissa
säregenheter i medhjälparens situation, betingade just av hans
ställning såsom medhjälpare.
Å ena sidan kan det förhålla sig så att medhjälparen har
större möjligheter att ordna uppfyllelsen därför att han har
gäldenären bakom ryggen och vid behov kan animera denne till
45 Se NT 1871 s. 311, H 1918 s. 604 (båda avseende förskingring), 1951
s. 365 (stöld).
46 B j ö r 1 i n g, a.a. s. 515 och 530 ff.
47 U s s i n g, Alm. Del3, § 12 V 1.
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aktivitet. Å andra sidan kan medhjälparens handlingsfrihet
vara inskränkt därigenom att han har att hålla sig till huvud
mannens instruktioner. Om dessa visa sig olämpliga (vilket icke
behöver innebära att culpa in instruendo ligger huvudmannen
till last), är medhjälparen i regel hänvisad till att begära
ändrade instruktioner.
Medhjälparen kan göra sig skyldig till vårdslöshet gentemot
huvudmannen genom att icke vid behov animera denne till
aktivitet, resp, genom att icke begära ändrade instruktioner. Nu
är det fråga om något annat, nämligen hur man skall bedöma
medhjälparens handlingssätt i relation till borgenären. Det
förefaller emellertid som om man icke borde utesluta möjlig
heten att medhjälparens underlåtenhet att vända sig till huvud
mannen skulle kunna vara relevant jämväl i denna senare
relation.
Söker man generalisera denna tanke på det sättet att man
identifierar den medhjälparens vårdslöshet, som kan ådraga
honom ansvarighet gentemot gäldenären, och den medhjälpa
rens vårdslöshet, som kan läggas gäldenären till last gentemot
borgenären, uppstå emellertid andra svårigheter. Antag å ena
sidan att gäldenären givit sin medhjälpare »onödigt» stränga
instruktioner — detta kan icke gärna medföra att varje över
trädelse av dessa skulle kunna läggas gäldenären till last i
dennes förhållande till borgenären.48 Antag å andra sidan att
gäldenären, utan att göra sig skyldig till culpa in instruendo,
dock har givit medhjälparen informationer och instruktioner
som visa sig otillräckliga — den omständigheten att medhjälpa
ren här icke ådrager sig ansvarighet gentemot gäldenären ute
sluter måhända icke att hans handlande anses böra läggas
gäldenären till last såsom vårdslöshet.
Ytterligare uppkommer frågan om verkan av att individuella
defekter hos medhjälparen utesluta att dennes handlande i
förhållande till gäldenären betecknas såsom vårdslöst.49
Trots dessa svårigheter förefaller det antagligt, att dom48 Jfr — beträffande medvållande i utomobligatoriska förhållanden —
H 1953 s. 191.
49 Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 12 V 1.
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stolarna åtminstone i första hand söka sig fram på den vägen
att de identifiera medhjälparens vårdslöshet i relation till gäldenären med medhjälparens vårdslöshet i relation till borgenären,
för att vid behov företaga erforderliga korrektioner med hänsyn
till möjligheten att individuella avvikelser från de krav gäldenären normalt kan ställa på medhjälparen befinnas icke böra
slå igenom i förhållandet till borgenären.50 Längre än till denna
hypotes torde man icke kunna komma utan en detaljerad under
sökning av praxis.
Allt det hittills sagda har avsett det fall att gäldenären haft
rätt att använda medhjälpare. Skulle gäldenären ha använt
medhjälpare utan att vara därtill berättigad, kan detta tänkas
medföra att hans ansvar skärpes därhän att vållande hos med
hjälparen icke är en förutsättning för att han skall bära ansvar
för dennes handlande. Denna fråga undersökes i annat samman
hang.51
Vid negativa förpliktelser får hela det nu diskuterade pro
blemet en annan karaktär. Endast i begränsad omfattning kan
man tala om att gäldenären begagnar medhjälpare i egentlig
mening för att undgå att överträda ett uppställt förbud. Eljest
blir problemet att avgöra vilka personers handlande som skall
tillräknas gäldenären, oavsett om detta handlande betecknas
såsom vållande eller icke. Detta problem beröres i kollektiv
avtalslagen 4 § andra stycket, som ålägger en av kollektivavtal
direkt bunden förening att aktivt verka för att dess medlemmar
icke på eget initiativ tillgripa olovliga stridsåtgärder.52 Häri
måste ligga att åtgärder, som vidtagas trots att föreningen
söker hindra dem, icke tillräknas föreningen såsom avtalsbrott.
Det är möjligt att denna övervakningsprincip också kan tilllämpas i andra sammanhang, att t.ex. ett företags ledning har
skyldighet att övervaka att dess personal icke överträder ett
50 Hel In er uttalar i Försäkringsgivarens regressrätt, s. 120 not 5,
sympatier för en lösning som åtminstone till en viss grad skjuter de indi
viduella förhållandena i bakgrunden.
51 Se nedan § 42 vid not 6—9.
52 Se Schmidt, Kollektiv arbetsrätt, s. 188 f. Jfr ADD 1953 nr 15
>ch 16 (fackförening fick svara för åtgärd av dess sekreterare).
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servitut. Det är också möjligt att personalens överträdelser i
ett dylikt fall tillräknas företaget, även om någon försum
melse i övervakningen icke föreligger. Detta problem är outrett.
c) Vållande å borgenärens sida.

När det gäller borgenärsförpliktelser kan man konstatera
att begreppet vållande såsom rekvisit för påföljder av under
låten uppfyllelse har en relativt begränsad användning. Detta
sammanhänger säkerligen med den omständigheten att under
låten uppfyllelse av en borgenärsförpliktelse i stor utsträckning
blott medför den påföljden att borgenären mister vissa rättig
heter mot gäldenären. Vid sådant förhållande synes man icke
ha känt något egentligt behov av att beteckna borgenärens för
farande såsom klandervärt; det kan från den angivna utgångs
punkten sägas vara borgenärens ensak hur han handlar, om
konsekvenserna av ett visst handlande blott träffa honom
själv.53
Å andra sidan existerar det uppenbarligen i samhället vissa
allmänna föreställningar av moraliserande karaktär, enligt
vilka en förståndig person bör visa en viss grad av aktsamhet
ifråga om sin person och sin egendom. Den som icke iakttar
en dylik aktsamhet betecknas såsom lättsinnig eller vårdslös.
Detta betraktelsesätt har i viss utsträckning överförts till rättslivet. I första hand har det därvid varit fråga om borgenärens
plikt att begränsa skada. Sannolikt har terminologien utvecklats
främst med tanke på skada som uppkommit genom gäldenärens
vållande — utifrån tidigare gängse uppfattning om skuldens
betydelse för skadeståndsskyldigheten har det förmodliger
ansetts nödvändigt att den borgenärens handling, som skulk
kunna neutralisera verkan av gäldenärens skuld, själv måst«
53 Den som icke velat tala om en förpliktelse för borgenären (se häron
ovan § 18 vid not 2 och § 24 vid not 2) har därav kunnat få anledning at
icke heller tala om vållande hos borgenären. Se t.ex. Enneccerus <!
Lehmann §57 II 4 om förutsättningarna för Gläubigerverzug: »Eil
Verschulden des Gläubigers wird nicht vorausgesetzt, da eine Pflicht zu
Annahme grundsätzlich nicht besteht und ohne Pflichtverletzung von Ver
schulden nicht die Rede sein kann.»
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ha en motsvarande kvalitet.54 Härtill kommer att det i utomobligatoriska förhållanden ofta varit fråga om en situation där
ett visst handlande kunnat medföra skada både för den hand
lande själv och för en annan person (t.ex. trafikovarsamhet
vid möte med annat fordon) — i en dylik situation har det
kunnat vara naturligt att beteckna en handling som innefat
tade vållande till annans skada såsom jämväl innefattande
vållande till egen skada.
Begreppet vållande har emellertid en annan innebörd när det
gäller handlingar av borgenären än när det gäller handlingar
av gäldenären.55 Den sistnämnde ålägges att undvika vissa
handlingar som medföra risker för att han skall skada sin mot
part. Borgenären däremot kan taga vilka risker han vill be
träffande sin person och sin egendom; saken blir ett problem
först då han söker välta över följderna av sitt risktagande på
gäldenären genom att begära ett skadestånd av denne.
Härav följer också, att man icke utan vidare kan på det
rättsliga planet överföra den gränsdragning mellan klander
värda och klanderfria handlingar, som kan finnas i allmänt
gängse uppfattning. Man måste nämligen räkna med att vissa
handlingar, som i och för sig uppfattas såsom oklanderliga,
dock anses böra företagas på den handlandes egen risk och
därför betecknas såsom vållande hos borgenären.56 Härigenom
kommer tydligen den nedsättande innebörden i begreppet
vållande hos borgenären att försvagas.
För att fastställa om ett visst handlande skall innefatta vål
lande hos borgenären räcker det alltså icke att fråga om det
— med ledning av sedvanan eller av domarens fria skön — bör
betecknas såsom klandervärt eller icke.57 Om svaret blir att
handlandet icke är klandervärt, återstår att undersöka om det
54 Så resonera H. & L. M a z e a u d, se II nr 1465.
55 Jfr U s s i n g, Erstatningsret2, § 23, Karlgren, Skadeståndsrätt,
>. 213 ffGrönfors, Skadelidandes medverkan, s. 34 ff., och C o n• a d i i Sv JT 1954 s. 449 f.
56 Jfr Grönfors, Skadelidandes medverkan, s. 42 ff., samt Grundt,
Forsikringsrett, s. 248.
57 Jfr JustR Sjögren i H 1911 s. 472.
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icke finnes anledning att likväl låta borgenären bära därmed
förenade risker och alltså beteckna det såsom vållande.
Det vore, såvitt angår annan skada än personskada, tänkbart
att vid denna undersökning jämföra borgenären med en person
som förvaltar annans egendom. Om borgenärens handlingssätt
skulle betraktas såsom vållande av en syssloman i förhållande
till dennes huvudman, skulle det med detta betraktelsesätt
också vara medvållande i förhållande till en utomstående skade
görare. Något belägg för att man i rättslivet skulle resonera
på detta sätt kan emellertid icke anföras.58
Det sagda har närmast avsett överträdelser av borgenärens
plikt att begränsa skada. Även inom försäkringsrätten har man
använt begreppet vållande hos borgenären, väl delvis under
inflytande av skadeståndsrättens terminologi.59 Här förekomma
också kvalifikationerna grov vårdslöshet60 och uppsåt — i den
förra ligger måhända bl.a. att man utesluter de klanderfria
handlingar som eljest skulle gå på borgenärens risk. Utanför
skadeståndsrätten och försäkringsrätten har man däremot i
regel icke upptagit begreppet vållande hos borgenären, även
om man åtminstone ibland kunde ha åberopat stödet av en
allmän uppfattning om vissa handlingar såsom lättsinniga eller
vårdslösa.
Någon bestämd skillnad i rättsverkningar mellan sådana
pliktöverträdelser hos borgenären som betecknas såsom vål
lande och sådana som icke betecknas såsom vållande kan icke
iakttagas.
Begreppet vållande hos borgenären har alltså ett rätt god
tyckligt användningsområde och dess anknytning till gängst
uppfattning om vad som är klandervärt handlande är icke en
tydig. Det kan därför ifrågasättas om det över huvud taget äi
någon rättsteknisk fördel att arbeta med detta begrepp. Mar
måste emellertid utgå från att begreppet redan är inarbetat pj
vissa områden. Det är därför viktigt att hålla fast, dels at
begreppet icke är helt analogt med begreppet vållande ho
58 Jfr vad som ovan § 29 efter not 23 sägs om »diligentia quam suis».
59 Se FAL 18 och 52 §§, jfr också 100 §.
60 Jfr H e 11 n e r, Försäkringsgivarens regressrätt, s. 60 f.
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gäldenären, dels att det icke markerar någon ifråga om rätts
verkningarna avskild grupp av överträdelser av borgenärsförpliktelser.
Härefter återstår problemet vad det har för betydelse att
icke borgenären själv men väl en medhjälpare till honom
eller annan honom närstående person överträder en borgenärsförpliktelse, vare sig nu överträdelsen betecknas såsom vållande
eller ej. Om förpliktelsen går ut på att borgenären skall åstad
komma ett visst resultat — förete legitimation, utgiva kvitto,
avgiva reklamation — uppkommer visserligen icke något dylikt
problem. Om förpliktelsen däremot går ut på att borgenären
skall eftersträva ett resultat — t.ex. söka efter fel i gods eller
söka bevara regressrätt — måste man ställa frågan i vad mån
en medhjälpares handlande eller underlåtenhet skall läggas
borgenären till last. Denna fråga löses förmodligen i praktiken
efter ungefär samma linjer som när det gäller gäldenärens
ansvar för medhjälpares vållande.61 Samma fråga uppkommer
om förpliktelsen går ut på att borgenären skall avhålla sig från
vissa åtgärder, t.ex. från att framkalla försäkringsfallet. Inom
försäkringsrätten har denna fråga tilldragit sig stor uppmärk
samhet och även berörts i ett lagrum.62 Förhållandena ligga
olika till i olika sammanhang och någon generell lösning kan
säkerligen icke komma ifråga.63
3. Vållande in contrahendo.
Begreppet vållande in contrahendo har fått en ganska vid
sträckt användning under det senaste århundradet såsom en
sammanfattande beteckning på olika klandervärda förfaranden
vid avtals ingående. Under detta begrepp rymmas emellertid
åtskilliga till karaktär och rättsverkningar tämligen olikartade
företeelser, vilka endast delvis tillhöra obligationsrätten.
61 Jfr ovan § 29 vid not 32 ff.
62 FAL 85 §.
63 Se Hult i NFörsT 1932 s. 517 ff. och i Försäkringsavtalslagen,
>. 106 ff. och 191 ff., Karlgren i Försäkringsrättsliga spörsmål s. 25 ff.,
j r u n d t, Forsikringsrett, s. 423 ff., samt U s s i n g , Enkelte Kontrakter2,
} 34 V 4 a.
2 — 557460
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Vissa förfaranden vid avtals ingående kunna sålunda med
föra att något giltigt avtal icke kommer till stånd,64 medan
andra förfaranden visserligen icke inverka på avtalets giltighet
men däremot påverka dess tolkning.65 Dessa frågor höra icke
till denna framställning.
Rättssystemet känner emellertid åtskilliga fall då ett klander
värt förfarande vid avtals ingående visserligen icke inverkar
på avtalets giltighet eller på dess tolkning men däremot har
den effekten att påföljder av underlåten uppfyllelse eller av
avvikelse inträda där så eljest ej skulle varit fallet. Dessa fall
kan man icke undgå att behandla i obligationsrätten. I denna
böra också behandlas fall då ett dylikt förfarande berövar
gäldenären rätt att frånträda en förpliktelse eller påkalla jämk
ning av denna på grund av ändrade förhållanden.
Här möter en svårighet som avser gränsdragningen mellan
avtalsläran och obligationsrätten, en svårighet som uppstår
icke blott vid en systematisk framställning av problemen utan
även vid lagtillämpningen. Gränsen mellan ogiltiga avtal och
avtal som kunna hävas är konventionell och de i lag givna
reglerna gripa delvis över varandra på detta område. Såtillvida
är emellertid gränsen klar, som vissa regler bygga på konstruk
tionen ogiltigt avtal, andra på konstruktionen giltigt avtal som
häves, och denna traditionella systematik kommer att läggas
till grund för framställningen.
Även om man begränsar sig till obligationsrättens område blir
begreppet vållande in contrahendo en samlingsbeteckning för
olikartade företeelser. Liksom när det gäller vållande in con
tractu har man att beakta distinktionen mellan uppsåt och
vårdslöshet, som här är av större betydelse men samtidigt är
rätt svårhanterlig.
Till en början bortse vi från den särskilda kvalifikation som
ligger i begreppet uppsåt och vända alltså uppmärksamheten
mot de handlingar som kunna falla under begreppet culpa in
contrahendo.
64 Se bl.a. AvtL 28—33 §§.
65 Se Schmidt, Kollektiv arbetsrätt, s. 100 ff., samt R o d h e i SvJT
1951 s. 587 f.
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När det gäller förpliktelser till uppfyllelse finner man att
begreppet culpa in contrahendo användes för en utvidgning av
rent strikt skadeståndsansvar. Sådant ansvar kan föreligga vid
förpliktelser att åstadkomma ett resultat och innebär att gäldenären är skadeståndsskyldig så snart detta resultat icke upp
nåtts, dock med undantag för fall av vis major.66 Rätten att
åberopa vis major såsom befrielsegrund kan emellertid falla
bort om det rör sig om en händelse som gäldenären vid avtalets
ingående »bort taga i beräkning».67
Vidare bör man måhända räkna med att ett ansvar för culpa
in contractu kan utvidgas därigenom att man med sådan culpa
likställer culpa in contrahendo. På denna punkt råder emeller
tid en viss osäkerhet.68
Slutligen kommer begreppet culpa in contrahendo till an
vändning när det gäller rätt att frånträda ett avtal eller påkalla
jämkning av detta på grund av ändrade förhållanden. Såsom
förutsättning för att gäldenären skall ha en dylik rätt kräves
åtminstone i viss utsträckning att han icke vid avtalets ingående
bort taga de ändrade förhållandena i beräkning.69
Vad innebär det att en händelse är sådan att den av gälde
nären »bort tagas i beräkning»?70 Såsom likabetydande härmed
brukar man säga att händelsen varit »förutsebar». Sistnämnda
term är emellertid mindre lyckad — varje erfaren människa
vet att krig och andra olyckliga händelser då och då inträffa,
och ingen händelse är sålunda i ordets egentliga mening oförut
sebar. Vad som åsyftas synes vara något annat: Gäldenären
bör, då han ingår avtal, överväga sina möjligheter att nå det
resultat avtalet ålägger honom att åstadkomma eller åtminstone
eftersträva. Vet han att han icke kan nå detta resultat med de
uppoffringar som förpliktelsen ålägger honom, eller måste han
66 Se nedan § 48 vid not 49—57.
67 Se nedan § 48 vid not 58—59.
68 Se nedan § 48 vid not 20—22.
69 Se nedan § 59 vid not 54—55.
70 Se bl.a. Lundstedt i SvJT 1921 s. 334 ff. och 1924 s. 265 ff.,
B j ö r 1 i n g i SvJT 1923 s. 288 ff. och 1924 s. 428 ff., 0 ver gaard i
TfR 1949 s. 241 ff. och Godenhielm, Säljarens bundenhet, s. 235 ff.
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räkna med en viss hög grad av sannolikhet för att detta skall
bli fallet, bör han icke göra ett reservationslöst åtagande.
Vårdslösheten skulle alltså bestå däri, att gäldenären lovar
mera än han har tillräcklig anledning antaga att han skall
kunna fullgöra inom offergränsens ram.
Hur stor skall då sannolikheten vara för att gäldenären skall
bära risken för en viss händelse? På detta har man svarat
genom att hänvisa till den grad av omtänksamhet, som en klok
och förståndig man visar.71 Denna hänvisning lider av samma
svårighet som försöket att definiera vårdslöshet in contractu
på motsvarande, sätt.72 Men även om cirkeldefinitionen undvikes genom att man väljer en jämförelsegrupp definierad utan
hjälp av den grad av omtänksamhet gruppens medlemmar visa,
kvarstår frågan vad det egentligen är som jämförelsen skall
avse. Härom synes råda en viss oenighet. Björling har gjort
gällande att det rör sig om en ren intellektsak; frågan skulle alltså
gälla om jämförelsepersonerna »räkna» med ifrågavarande risk
i den meningen att de överväga om risken har någon betydelse
för dem, för att ev. taga konsekvenserna därav genom ett för
behåll eller ett pristillägg.73 En sådan jämförelse måste dock i
regel bli omöjlig, dels på grund av svårigheten att definiera vad
som menas med att »räkna» med en risk, dels på grund av
svårigheten att få jämförelsematerial.74 Ett annat alternativ är
att man jämför med andra personers handlande i samma
situation — frågan skulle då vara om det är brukligt att en
gäldenär i ett dylikt läge gör förbehåll om han ej vill taga på sig
risken.75 Denna frågeställning förutsätter emellertid att det hos
jämförelsepersonerna finns en uppfattning om vilkendera par
ten som i brist på förbehåll bör bära risken, och den leder alltså
i grund och botten icke till något annat än att den inom
jämförelsegruppen gängse uppfattningen om riskfördelningen
71 Se t.ex. Björling i SvJT 1924 s. 429.
72 Se ovan § 29 vid not 6.
73 SvJT 1924 s. 429.
74 Jfr ovan § 28 vid not 12 om motsvarande svårighet i adekvansläran.
75 Så torde Lundstedt ha uppfattat regeln, jfr SvJT 1924 s. 266.
Se också 0vergaard i TfR 1949 s. 254.
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bör accepteras av domstolen.76 Måhända blir detta till sist den
enda gripbara innebörden i hänvisningen till vad en klok och
förståndig man »bort taga i beräkning». I brist på utredning
om någon gängse uppfattning på denna punkt återstår blott
för domstolen att själv söka draga en gräns.77
z Vad härefter beträffar garantiförpliktelser finner man att
ett klandervärt förfarande vid avtals ingående kan vara för
utsättning för en avvikelses relevans. Sålunda kan en avvikelse
i vissa fall bli relevant om gäldenären ingick avtal med vetskap
om att avvikelsen förelåg.78 Detta förhållande uttryckes ofta
så att gäldenären icke fullgjort en honom åvilande upplysnings
plikt. Ibland lägger man gäldenären till last icke blott den
vetskap han faktiskt haft utan även den vetskap han bort hava.
Till upplysningsplikten kommer då en undersökningsplikt.79
Begreppet vetskap kräver ingen närmare bestämning, där
emot måste undersökningspliktens innebörd i varje särskilt fall
närmare fixeras. Säkerligen sker detta med utnyttjande av be
fintliga sedvanor, i den mån dylika kunna konstateras, i
enlighet med de riktlinjer som beskrivits ovan vid diskussionen
av begreppet vårdslöshet in contractu.
Om man härefter vänder blicken mot borgenärens förhål
lande vid avtalets ingående finner man att ett klandervärt för
farande från dennes sida kan vara relevant såsom brott mot
76 Jfr Internationella köplagsutkastet II art. 77: ». . . les intentions
qu’ont normalement des personnes de méme qualité placées dans une situa
tion identique».
77 Jfr G o d en h i elm, a.a. s. 240 f. Se rättsfall anförda i A 1 m é n § 24
not 39 d och 40 samt not 99 ff. ävensom SvJT 1942 rf. s. 43. Jfr H a s I e &
N e b e 1 o n g, Losorekob, s. 127 ff.
78 Den vetskap hos gäldenären som hindrar honom att åberopa att
borgenären icke fullgjort sin upplysningsplikt (se ovan § 24 vid not 15)
lärer däremot icke medföra att gäldenären påbördas culpa in contrahendo.
Jfr Hult i Festskrift 1931 för Marks von Wiirtemberg s. 306.
79 Se om frågeställningen ovan § 25 vid not 2—3. Karlgren disku
terar i Avtalsrättsliga spörsmål2 s. 118 ff. hur undersökningspliktens om
fattning skulle kunna bestämmas. Jfr NyttjL 3: 10 i dess ursprungliga
lydelse, där det talades om »brist» som vid avtalets slutande »var hyres
värden veterlig eller kunnat med användande av vanlig uppmärksamhet
upptäckas».
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hans upplysningsplikt eller mot hans undersökningsplikt.8081
82I
övrigt synes man däremot i allmänhet vara ganska sparsam
med användningen av begreppet borgenärens culpa in contra
hendo inom obligationsrätten. 8182
Man kan, såsom av det sagda framgår, urskilja två grader
av culpa in contrahendo. I vissa grövre fall har gäldenären slutit
avtal med vetskap om att han icke skulle kunna prestera, resp,
om att en avvikelse förelåg. I andra lindrigare fall har han
slutit avtal utan sådan vetskap, ehuru hans förfarande ändock
betecknas såsom klandervärt. Däremot har begreppet grov
vårdslöshet icke kommit till användning såsom kvalifikation
av gäldenärens culpa in contrahendo.83
Om man härefter vänder uppmärksamheten till den särskilda
kvalifikation som ligger däri att en handling företagits med
uppsåt att skada, så kommer man i kontakt med det nyss
åsyftade område, där avtalsläran och obligationsrätten delvis
täcka varandra. Avtalsläran innehåller dels en i avtalslagen 30 §
indirekt utsagd regel att svek vid avtals ingående medför av
talets ogiltighet, dels en i lag icke utsagd regel att sådant svek
medför rätt till skadestånd.84 Dessa båda regler konkurrera med
obligationsrättens regler om hävningsrätt och rätt till skade
stånd, något som lett till att man i viss utsträckning inom obli80 Se härom ovan § 24 vid not 4 ff. och § 25 vid not 30 ff.
81 FAL 7 § använder rekvisitet vårdslöshet, men detta synes blott vara
en skäligen innehållslös reservation till den i övrigt givna bestämningen
av borgenärens plikt. Se Schmidt, Faran och försäkringsfallet, s. 53 f.
82 Karlgren (Avtalsrättsliga spörsmål2, s. 79 ff.) använder emellertid
detta begrepp i en mera omfattande betydelse, med syftning icke blott på
de fall då borgenären överträtt en upplysningsplikt eller en undersöknings
plikt utan även på de fall av garanti för fakta i nutid eller förfluten tid,
i vilka borgenärens vetskap om ett visst förhållande begränsar hans rätt
på grund av avtalet. Reglerna härom kunna dock svårligen karakteriseras
såsom handlingsregler för borgenären, jfr ovan § 24 vid not 5.
83 Så dock 1941 års förslag till ABL 195 § (lagens 207 §): stiftare som
övervärderat apportegendom ouppsåtligen (dvs. handlat utan vetskap om
att en övervärdering förelåg), skulle vara skadeståndsskyldig blott om
grov vårdslöshet förelåg.
84 Jfr dock beträffande straffbart svek SL 6: 1. Se bet. 1914 om avtal
s. 127 samt Karlgren, Avtalsrättsliga spörsmål2, s. 83.
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gationsrätten givit särskilda regler om påföljder av avvikelse i
sådana fall då avtalet tillkommit under inflytande av svek.
I tysk rätt synes man icke hava gjort sig samma bekymmer; här
antages att avtalslärans svekregler äro oberoende av obligationsrättens regler och icke påkalla någon anpassning av dessa. Se E n n e ccerus & Nipperdey §176 II samt Enneccerus & Leh
mann § 112 II.

Konkurrens uppstår för det första mellan ogiltighetsregeln
och reglerna om hävningsrätt. Om gäldenären förfarit svikligt
vid ingående av avtal därigenom att han dolt eller förtigit ett
fel i egendom som han överlåtit eller upplåtit, skulle hans
motpart antingen kunna påyrka att avtalet skall förklaras
ogiltigt med tillämpning av avtalslagen 30 § eller också kunna
med ungefär samma verkan häva avtalet på grund av fel. Hävningsrätten är emellertid enligt vissa lagrum inskränkt dels så
att felet måste vara väsentligt,85 dels så att talan måste in
stämmas eller åtminstone reklamation ske inom viss tid,86
medan några motsvarande begränsningar icke gälla för ett
på avtalslagen 30 § grundat yrkande.87 Lagstiftaren har räknat
med att felreglerna kunde tillmätas prioritet framför avtalslagen
30 §, med påföljd att ogiltighetsregeln icke finge fritt spelrum.
Han har därför ansett erforderligt att i de åsyftade lagrummen
uttryckligen göra undantag för de fall att svikligt förfarande
förekommit.88 Liknande synpunkter kunna läggas på reglerna
i köplagen 47 och 48 §§, som förklara att ett fel i vissa fall icke
skall vara relevant, varvid dock särskilda undantag göras för
det fall att säljaren förfarit svikligen.89
Konkurrens uppstår för det andra mellan regeln om skadeståndsskyldighet på grund av svek och reglerna om skadeståndsskyldighet på grund av fel. Köplagen har här sörjt för att
felreglerna skola vara tillräckligt vida för att rymma alla fall
85 KöpL 42 och 43 §§, FJB 1909 4: 14 och 1947 4: 16, NyttjL 2: 25.
86 KöpL 52 och 54 §§, FJB 1909 4: 14 och 1947 4: 16, NyttjL 2:25.
87 Se bet. 1914 om avtal s. 127. Jfr G. Palmgren i FJFT 1942 s. 281 f.
88 Se FJB II 1908 s. 186 och A1 m é n, PM om JB,s. 149. Jfr SOU
1947:38 s. 204.
89 Se ovan § 25 vid not 32, 44 och 49.
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då skadestånd skulle utgå på grund av svekregeln.90 Detta har
skett dels genom den särskilda regeln i 42 § 2 st. om skadeståndsskyldighet för en säljare som förfarit svikligt, dels genom
de nyss omtalade undantagen från reklamationsskyldigheten
samt genom särbestämmelserna om fels relevans i 47 och 48 §§.
Även utanför de nu nämnda i lag reglerade fallen synes man
kunna konstatera, att avtalslärans svekregler såtillvida inverkat
på felreglerna, att ett fel alltid är relevant vid svek, även om ett
motsvarande fel icke skulle vara relevant utan svek.91
Av det sagda har framgått, att obligationsrättens regler om
gäldenärens svek in contrahendo i grund och botten icke inne
bära annat än att obligationsrätten anpassats till avtalsläran
på ett avsnitt där dessa båda huvudområden täcka varandra.
Då svekbegreppet sålunda har sin väsentliga användning inom
avtalsläran, avstår förf, från att behandla det i obligations
rätten.92
Uppmärksamheten må dock fästas på en fråga av speciellt
intresse för felreglerna. Det är uppenbarligen ett ganska kort
steg från de grövre fallen av culpa in contrahendo, vetskapsfallen, till dolus in contrahendo i form av svek. Vad som här
betingar steget från culpa till dolus är näppeligen klarlagt.
Behovet av en utredning härom blir alldeles särskilt påtagligt
om man utgår från den uppfattningen att viljebegreppet icke är
användbart såsom beståndsdel i begreppet uppsåt.93
Ännu ett problem är huruvida alla de för ogiltighetsregelns
tillämpning uppställda rekvisiten måste föreligga för att obliga
tionsrättens regler om svek in contrahendo skola bli tillämpliga.
Att ett vilseledande måste föreligga är givet. En disposition
90 Skadeståndsregeln i FJB 1947 4: 16 är däremot redan tillräckligt vid
för att rymma svekfallen.
91 Se ovan § 25 vid not 2 ff.
92 Se om svekbegreppet bl.a. Sterzel, Bedrägeribrottet, Karlgren
i SvJT 1933 s. 239 ff., Karlgren, Avtalsrättsliga spörsmål2, s. 83 f.,
U s s i n g, Aftaler3, § 15, och A r n h o 1 m, Avtalerett, § 25.
93 Se ovan § 29 vid not 27. Belysande för oklarheten på förevarande
punkt är att HD anses ha använt termen vetskap för att utmärka svikligt
uppsåt. Se H 1908 s. 153, jfr A 1 m é n, PM om JB, s. 143 ff., och Sterzel,
Bedrägeribrottet, s. 139 f.
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från den vilseleddes sida föreligger också alltid, eftersom obligationsrättens regler bli tillämpliga först om ett avtal kommit till
stånd. Problemet gäller huruvida kausalitet mellan vilseledandet
och dispositionen är överflödig; något som kunde synas framgå
därav att obligationsrättens regler blott tala om »svikligt för
farande» utan att alls nämna att det svikliga förfarandet skall
ha haft någon viss effekt.94 Om något kausalitetskrav icke
uppställes, gå obligationsrättens regler i detta avseende ett steg
längre än vad som erfordras för att bereda avtalslärans ogiltighetsregel fritt spelrum.95
Situationen kompliceras än mera därav att avtalsläran i avtals
lagen 33 § innehåller ytterligare en ogiltighetsregel, som går
utöver svekregeln och som också kan tänkas konkurrera med
felreglerna. Något exempel på en dylik konkurrens känner förf,
dock ej, och det förefaller rätt osannolikt att domstolarna skulle
känna något behov av att låta 33 § inkräkta på felreglernas väl
genomarbetade område. I varje fall råder det inom doktrinen
enighet om att förutsättningsläran, utanför tillämpningsområdet
av avtalslagen 33 §, icke kan åberopas vid sidan av felreglerna.96
Om borgenären har en plikt att lämna upplysningar vid
94 Problemet antydes av Karlgren i TfR 1938 s. 470. Här kan upp
stå en terminologisk svårighet. Ett krav på kausalitet kan med förutsättningslärans terminologi uttryckas så att sveket skall ha varit väsentligt.
Å andra sidan skall ju sveket bl.a. medföra att man bortser från hävningsreglernas krav på väsentlighet. Såvitt förf, kan finna rör man sig emeller
tid med två olika väsentlighetsbegrepp, å ena sidan förutsättningslärans,
å andra sidan hävningsreglernas (om det senare se nedan § 37 efter not 70).
Det ligger alltså ingen motsägelse i att man vid svek dispenserar från
kravet på väsentlighet i hävningsreglernas mening men eventuellt uppställer
ett krav på väsentlighet i förutsättningslärans mening.
95 Motsvarande problem uppkommer vid svek in contractu (se ovan § 29
vid not 29—31). Här kan det bli fråga om att tillämpa obligationsrättens
regler redan innan någon disposition alls föreligger och det synes vara
vedertagen uppfattning att så också skall ske, se A 1 m én § 43 vid not
66a—67a.
96 Se A 1 m é n, Köp, § 54 not 33 a, och Avtal, § 33 not 29, U s s i n g,
Bristende Forudsaetninger, s. 84 ff., och V a h 1 é n, Formkravet, s. 331.
Jfr emellertid ovan § 22 vid not 5—6 om den hittillsvarande utvecklingen
beträffande rådighetsfel.
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avtals ingående, kan det uppstå fråga om betydelsen av svek
från borgenärens sida vid avtals ingående. Här kan det bli en
konkurrens mellan avtalslagens ogiltighetsregel och reglerna
om försummelse av upplysningsplikt såsom hinder för av
vikelses relevans. Försäkringsrätten löser detta problem så att
ogiltighetsregeln får prioritet97 — härmed undgår man på ett
enkelt sätt de nyss skildrade komplikationer som uppstå då
man söker anpassa felreglerna efter avtalslärans regler. Mot
svarande prioritet ges även åt avtalslagen 33 §, i den mån det nu
verkligen skulle komma ifråga att låta detta lagrum konkurrera
med försäkringsavtalslagens regler.
Att svekbegreppet funnit användning även när det gäller för
faranden in contractu har omtalats i det föregående.98
Vållande in contrahendo kan föreligga hos en person vilken
gäldenären använt såsom medhjälpare vid avtalsslutandet. Det
är härvid i huvudsak fråga om vilka personers vetskap om
föreliggande förhållanden som skall tillräknas gäldenären.
Denna fråga är emellertid endast en del av det större problemet
i vilken utsträckning vetskap hos medhjälpare skall tillräknas
en person, vare sig vetskapen konstituerar vållande eller ej
och vare sig man rör sig inom avtalsläran, inom sakrätten eller
inom obligationsrätten. På det senare området har problemet
haft särskild aktualitet beträffande försäkringsagenterna såsom
medhjälpare åt försäkringsgivaren vid ingående av försäkrings
avtal; i övrigt har problemet främst mött inom avtalsläran.
Några antydningar om dess lösningar må emellertid lämnas.
Det är obestritt att en person som sluter avtal genom legal
ställföreträdare får finna sig i att man tillräknar honom ställ
företrädarens vetskap.99 Man torde också med stor säkerhet
kunna påstå att detsamma gäller om den avtalsslutande be
97 FAL 4 §.
98 Se ovan § 29 vid not 29—31.
99 Jfr frågan när en juridisk person är i ond tro, se H 1911 s. 617, 1917
s. 599 (JustR Almén) och 1934 s. 280 ävensom N i a 1 i SvJT 1933 s. 61
ff. och N i a 1, Aktiebolags och andra företags borgensförbindelser, s. 22 ff.
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gagnar ett befullmäktigat ombud.100 Lika klart är emellertid
icke i vilken utsträckning vetskap hos en förhandlare utan
behörighet att sluta avtal, resp, hos ett bud, skall tillräknas
den avtalsslutande. Domstolarna hava i åtskilliga fall antagit
detta, men praxis är icke entydig och HD har nyligen förklarat,
att någon allmän rättsregel att en förhandlares goda eller onda
tro skall bedömas såsom likvärdig med den avtalsslutande
huvudmannens egen icke kunde uppställas.101 Om så sker,
gäller det förmodligen endast sådana förhållanden som för
handlaren eller budet iakttagit eller bort iakttaga under sin
verksamhet såsom förhandlare eller bud, icke vad förhandlaren
eller budet eljest insett eller bort inse.102 Man torde vidare knap
past beakta ond tro hos en person som, utan att deltaga i beslut
eller förhandlingar, biträtt vid beslutet om ingående av avtal i
egenskap av rådgivare, föredragande eller dylikt.103
När det gäller avlämnares garanti drar man däremot en
ganska vidsträckt gräns för de medhjälpare vilkas vetskap är
100 Jfr H 1910 s. 364, 1917 s. 599, SvJT 1931 rf. s. 49. Se också bet. 1914
om avtal s. 166 f.
101 Se H 1880 s. 217, 1892 s. 453, 1899 s. 473, 1900 s. 319, 1907 s. 35,
1913 s. 388, 1922 s. 498, 1928 s. 44, 1949 s. 134 (särskilda förhållanden
åberopade). HD:s i texten omtalade uttalande gjordes i sistnämnda fall.
I SvJT 1931 rf. s. 18 antogs att dolus men ej culpa hos medhjälparen
skulle beaktas.
A 1 m é n vill tillräkna gäldenären medhjälparens vållande efter samma
principer vare sig det gäller förfaranden in contractu eller förfaranden in
contrahendo, se Avtal § 11 not 12 samt Köp § 42 not 84 a. Se också
U s s i n g, Aftaler3, § 33 II—III. Jfr N i a 1, Aktiebolags och andra före
tags borgensförbindelser, s. 23; Nial söker dock stöd i en fingerad ställningsfullmakt. Avvisande Hult i Festskrift 1931 för Marks von Würtemberg s. 305 ff.
Frågan om försäkringsagenterna behandlas särskilt av Hult i För
säkringsavtalslagen s. 57 och i Festskrift 1931 för Marks von Wiirtemberg
s. 301 ff., se också Schmidt, Faran och försäkringsfallet, s. 47,
Grundt, Forsikringsrett, § 41, E. W i k b o r g, Forsikringsagentens rettslige stilling, s. 20 ff., samt P. Neergaard i NFörsT 1948 s. 267 ff.
Inom sjörätten är man förmodligen benägen att tillämpa SjöL 8 § även
på förfaranden in contrahendo; jfr H 1949 s. 449 (I och II).
102 Så tydligen U s s i n g a.st.
103 Se måhända H 1939 s. 384. Jfr H 1929 s. 9.
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relevant. Avlämnaren svarar sålunda icke blott för vetskap hos
de personer som biträtt honom vid själva avlämnandet utan
även för vetskap hos personer som biträtt honom med att
iordningställa den egendom som avlämnas, åtminstone såvida
de äro osjälvständiga medhjälpare.104

D. Begreppet omöjlighet.
g 3Q

1. Inledning.

Den omständigheten att det blivit omöjligt att fullgöra en
förpliktelse har ofta betydelse för de påföljder som skola in
träda vid underlåten uppfyllelse. Ibland bortfalla alla påföljder,
i andra fall bli påföljderna åtminstone modifierade.
Vissa rättsverkningar inträda i alla fall då det blivit omöjligt
att fullgöra förpliktelsen, andra blott om omöjligheten är på
något sätt kvalificerad. Kvalifikationen kan bestå däri att
omöjligheten orsakats av en händelse med karaktären vis major.
Med denna kvalifikation konkurrerar i rättslivet en annan, för
vilken man använder beteckningen objektiv omöjlighet.

2. Den okvalificerade omöjligheten.
Då man säger att något är omöjligt för en gäldenär, utgår
man från en viss tidpunkt och blickar framåt i tiden. Man kan
därvid utgå från olika förutsättningar. Ett alternativ är att
gäldenären är förpliktad att med omsorg eftersträva ett resul
tat.1 Man kan då, i anslutning till ett vanligt språkbruk, säga
att det är omöjligt för gäldenären att nå detta resultat och
därmed blott mena att resultatet icke kan nås med det mått
av omsorg som gäldenären är skyldig att prestera.2 Ett annat
104 Se t.ex. H 1941 s. 89, 1943 s. 188, 1949 s. 460, 1951 s. 271 (fyllningen).
Det omdebatterade avgörandet H 1940 s. 550 (marmorskivan i frisersalongen, jfr Lundstedt, Strikt ansvar, 11:1 s. 498 ff., och Karl
gren, Skadeståndsrätt, s. 157 not 20) kan måhända förklaras så att det
rörde sig om en självständig medhjälpare, vars vetskap icke ansågs böra
tillräknas gäldenären.
1 Se ovan § 3 vid not 5.
2 Jfr Karlgren i TfR 1938 s. 463 not 1.
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alternativ är att gäldenären är förpliktad att åstadkomma ett
resultat.3 Här finnes icke något bestämt mått på de uppoffringar
man kräver av gäldenären. Det blir då av betydelse att under
söka de fall, då gäldenären icke kan nå det avsedda resultatet,
vilka uppoffringar han än gör.
Att gäldenären icke kan åstadkomma det avsedda resultatet
betyder i första hand att det är fysiskt omöjligt för honom.
Såtillvida är emellertid omöjlighetsbegreppet uppmjukat, som
reglerna om omöjlighet anses tillämpliga icke blott i de fall
då det är absolut omöjligt att åstadkomma ett visst resultat
utan också i de fall då detta resultat visserligen kan åstad
kommas men blott till priset av fullkomligt oförnuftiga upp
offringar.4
Med utgångspunkt från detta medgivande har man i anslut
ning till omöjlighetsläran och ofta såsom en del av denna
behandlat problemet om rätt för en gäldenär att frånträda eller
påkalla jämkning av en förpliktelse, vars fullgörande väl icke
är omöjligt men skulle vara mycket betungande för honom.
Denna sammankoppling, som skett med hjälp av begreppet
ekonomisk omöjlighet, har visat sig vara olämplig. Problemet
om rätt att på grund av ändrade förhållanden frånträda en
förpliktelse eller påkalla jämkning av denna bör behandlas
skilt från problemet om verkan av omöjlighet.5 Begreppet
ekonomisk omöjlighet bör i konsekvens härmed helt avföras
ur diskussionen.6
Ibland inträffar det att gäldenären väl kan prestera men icke
3 Se ovan § 3 före not 5.
4 Jfr A 1 m é n § 24 vid not 21—23, 1 och 2 uppl. Jfr också U s s i n g,
Alm. Del3, § 9 I C 5.
5 Se nedan § 59 vid not 45 ff.
6 Behandlingen av omöjlighetsläran har ytterligare komplicerats därav
att man ibland till denna hänfört även vissa problem rörande garantiför
pliktelser. Man har alltså med termen omöjlighet karakteriserat det fallet
att såld egendom vid köpet varit behäftad med fel. Se t.ex. Boos, Prestaions omöjlighet, s. 73. Detta språkbruk leder enligt förf:s mening blott till
aklarhet.
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får göra det, på grund av myndighets förbud. Förf, vill med
Ljungman beteckna detta såsom laglig omöjlighet.7
Ofta förhåller det sig så, att det är omöjligt att fullgöra just
den rätta prestationen men däremot möjligt att fullgöra en
prestation som endast i ringa grad avviker från den rätta. Fråga
uppstår i vad mån denna möjlighet skall beaktas, då man be
stämmer rättsverkningarna av att den rätta prestationen blivit
omöjlig.
I en särställning står därvid prestationens tidsbestämning.
Om gäldenären bort prestera en viss dag, som numera är för
fluten, kan det sägas att riktig uppfyllelse är omöjlig, eftersom
en prestation i efterhand dock skulle vara oriktig ifråga om
prestationstiden.8 Så ser man emellertid i allmänhet icke saken,
utan man bortser från tidsbestämningen och betraktar presta
tionen såsom alltjämt möjlig att fullgöra.
Vid vissa förpliktelser är emellertid tidsbestämningen så
väsentlig, att fullgörelse i efterhand aldrig kommer ifråga. Om
exempelvis någon hyrt en bostad för januari månad 1955 men
icke före månadens utgång får tillgång till denna, har frågan
om fullgörelse in natura utan vidare förfallit på grund av
omöjlighet.
Vad härefter beträffar andra bestämningar hos prestationen
— t.ex. prestationsorten — förefaller det som om man vore
benägen att ge en borgenär rätt att påfordra en något modi
fierad prestation, under förutsättning att gäldenären icke där
igenom ådrager sig ökade kostnader eller att dessa betalas av
borgenären. Särskilt gäller detta om modifikationen består däri
att gäldenären befrias från en del av sina åligganden ifråga
om prestationens kvantitet.9 Omvänt följer det av kravet på
väsentlig oriktighet såsom förutsättning för rätten att avvisa
oriktig prestation att gäldenären också har rätt att för sin del
7 Ljungman, Prestation in natura, I s. 43, särskilt not 5.
8 Att en dylik åskådning i viss mån gjort sig gällande i äldre svensk
rättspraxis framgår av diskussionen mellan B e r g elm e r och Hassel
rot i NJA II 1900 nr 9 och 13.
9 Se H 1920 s. 178, 1922 s. 612. Se vidare Almén § 24 not 55 och
Palmgren, Säljares mora, s. 159 f.
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påfordra att han skall få fullgöra en obetydligt modifierad
prestation.10
Här kommer emellertid en särskild synpunkt att spela in.
Läget kan ofta vara det att en modifikation kan vara obetydlig
ur borgenärens synpunkt men så stor ur gäldenärens synpunkt,
att man icke kan ålägga honom att mot bestridande fullgöra
den modifierade prestationen. Jantzen nämner såsom exem
pel det fallet att ett i certeparti angivet fartyg förolyckas men
ett systerfartyg finnes att tillgå. Redaren är näppeligen skyldig
att tillhandahålla detta. Ger man honom då en rätt att göra det,
har man givit honom alltför stort tillfälle att tillgodose sitt
eget intresse på motpartens bekostnad: är certepartiet förmån
ligt erbjuder han systerfartyget, är det oförmånligt åberopar
han omöjligheten att fullgöra fraktavtalet. Detta bör enligt
Jantzens mening icke tillåtas.11 Vissa hithörande lagrum, som
avse situationer där borgenären icke gärna kan ha valrätt,
äro också formulerade så att de synas utesluta valrätt jämväl
för gäldenären.12 I vad mån man mera generellt kan säga att
valrätten antingen är ömsesidig eller också icke alls existerar
må emellertid vara osagt.13
Att riktig uppfyllelse är omöjlig betyder såsom huvudregel
att underlåten uppfyllelse föreligger. Rättsverkningarna härav
avvika emellertid i viss utsträckning från det normala. Sålunda
är tvång till fullgörelse uteslutet.14 Vidare kommer hävning av
avtal (eller annat inhiberande av naturaprestation) icke ifråga
då en naturaprestation redan är inhiberad därigenom att den
blivit omöjlig; detta förhållande kan uttryckas så att avtalet
förfallit på grund av omöjligheten.15
Däremot föreligger i och för sig intet hinder för att gälde
nären kan vara skyldig att utge något slag av ersättning. Vissa
10 Om rätten att avvisa se nedan § 40.
11 Jantzen, Godsbefordring2, s. 50 f.
12 SjöL 128 § och 176 § 2 st., NyttjL 3: 10 och 16. Jfr H 1946 s. 365.
13 Jfr Termes commerciaux 1953 s. 81 och 104: vid cf- och cifköp har
säljaren i fall av force majeure rätt att sända godset med annat fartyg.
14 Se nedan § 32 vid not 32 ff.
15 Se nedan § 37 vid not 25.
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ersättningsregler äro emellertid sådana att skyldigheten att ut
giva ersättning bortfaller om riktig uppfyllelse blivit omöjlig;
härför erfordras dock att omöjligheten är på något sätt kvali
ficerad.16 Om riktig uppfyllelse är omöjlig och ingen regel om
ersättningsskyldighet är tillämplig, kan man lämpligen karak
terisera läget så att gäldenärens förpliktelse upphört.17
Skulle en surrogatprestation vara möjlig, inträda emellertid
vanliga rättsverkningar av underlåten uppfyllelse såtillvida som
borgenären kan välja mellan att utkräva denna prestation
(om så erfordras med exekutivt tvång) eller att avstå från den
genom att häva.18
I vissa fall är emellertid den omständigheten att riktig upp
fyllelse är omöjlig likvärdig med att riktig uppfyllelse skett.
Inga påföljder av underlåten uppfyllelse inträda alltså. Särskilt
är att märka att borgenären icke får innehålla motprestation
utan måste fullgöra denna utan att ha fått något vederlag.
Vissa dylika fall bruka karakteriseras så, att borgenären står
faran för den händelse som framkallat omöjligheten. Dessa
behandlas i det följande vid framställningen av begreppet stå
faran.19
Andra hithörande fall äro de, i vilka omöjligheten framkallats
av underlåten uppfyllelse av en förpliktelse på borgenärens
sida.20 Om exempelvis en hyresgäst underlåter att taga lägen
heten i besittning, har han därmed gjort det definitivt omöjligt
för hyresvärden att fullgöra sin prestation såvitt avser förfluten
tid. Hyresvärden kan emellertid utkräva hyran som om han
i vanlig ordning presterat.21 Även vid tjänsteavtal uppkommer
denna situation — arbetstagaren har rätt till lön för den tid
arbetsgivaren vägrat honom arbete.22
Fullt ut har man emellertid icke velat taga konsekvensen av
16
17
18
19
20
rett,
21
22

Se nedan § 30 vid not 33 ff. och § 48 vid not 49 ff.
Se nedan § 61 vid not 1—2.
Se ovan § 5 vid not 8.
Se nedan § 31.
Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 19 III A, och A u g d a h 1, Obligasjonss. 276 ff.
Se nedan § 30 not 24.
Se nedan § 30 not 25.

352

OMÖJLIGHET

§ 30

detta betraktelsesätt. Om nämligen gäldenären genom omöjlig
heten att prestera gjort en besparing, eller om han i stället
fullgjort samma prestation till någon annan mot vederlag, anses
han i regel skyldig att finna sig i att borgenären från sin mot
prestation avdrager besparingen eller vederlaget.23 En hyresvärd
måste alltså finna sig i att från hyran avdrages det belopp
han lyckats få in från en annan hyresgäst under den tid dröjs
målet varade.24 Likaså måste arbetstagaren tåla avdrag för vad
han på annat håll förtjänat under den tid han varit avstängd
från arbete25 — här kan man också av rättspraxis utläsa att
avdraget skall omfatta även vad han under denna tid bort
förtjäna.26

Tysk rätt uppställer såsom allmän regel att gäldenären skall tåla
avdrag med vad han sparat eller annorledes »erwirbt oder zu erwer
ben böswillig unterlässt» (BGB § 324 och, beträffande tjänsteavtal,
§ 615). Vid hyra och arrende beaktas enligt lagtexten blott vad gälde
nären faktiskt förvärvat (BGB § 552); dock anses förbudet mot chikanös rättsutövning i BGB § 226 öppna en möjlighet att beakta exem23 Ej avdrag i H 1932 s. 483, där en abonnent på elkraft dömdes att
betala avtalad minimiavgift oaktat han ej uttagit någon ström alls.
24 H 1905 s. 394, 1915 s. 603, 1931 s. 165, 1944 s. 322.
25 Tjänstehjonsstadgan 1833 5 § i dess lydelse enligt KK 1/10 1858
(Lilienberg III s. 162) gav ett utan fog avskedat tjänstehjon rätt till
full lön för hela återstående tjänstetiden men nödigt underhåll (dvs. till
löneförmånerna hörande vivre) blott för den del av samma tid, som tjänste
hjonet icke hade annan tjänst. Se härom W i n r o t h, Tjenstehjonsförhållandet, s. 182, och Hasselrot i Juridisk tidskrift 1916 s. 151 ff.
samt H 1874 s. 33, 1881 s. 15, 1894 s. 168, 1909 s. 31, 1916 s. 314. Vid
tjänsteavtal utanför tjänstehjonsstadgans område (där distinktionen mel
lan lön och underhåll icke existerar) hava domstolarna någon gång tvekat
att överhuvud taget döma ut lön, se H 1877 s. 11 och 1880 s. 424 (diss. i
NRev), men sedermera har detta förekommit i ett stort antal fall, se H 1897
s. 35, 1904 s. 556, 1908 s. 265 och 329, 1913 s. 322, 1923 s. 494 (HD:s minori
tet), 1930 s. 665, 1934 s. 671, 1935 s. 381, 1937 s. 495, 1942 s. 177 (med
utlåtande av Benckert), 1943 s. 566 och 593, 1946 s. 700, jfr också 1928
s. 188. Se även SOU 1935: 18 s. 100 f.
I den mån fråga om avdrag uppkommit synes man hava ålagt arbets
tagaren att förebringa utredning om storleken av den inkomst han upp
burit i annan verksamhet, se H 1904 s. 556 och 1934 s. 671. Jfr bet. 1900
om tjänsteavtal s. 124 och bet. 1901 om arbetsavtal s. 55.
26 H 1930 s. 665, SvJT 1917 s. 202 (rf.). Så också SOU 1935: 18 s. 100 f.
23 — 557460
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pelvis en av borgenären anvisad möjlighet till uthyrning även om
gäldenären icke begagnat denna. Den schweiziska lagen gör samma
distinktioner som den tyska; dock är beträffande tjänsteavtal ordet
»böswillig» mildrat till »absichtlich». Se OR Art. 257, 279 och 332.
Nu angivna regler skulle också kunna formuleras så att
avtalet anses förfallet på grund av omöjligheten och att gälde
nären kräver skadestånd av borgenären på grund av kontrakts
brott på dennes sida. Detta skadestånd skall enligt gängse
principer för skadeståndsberäkning uppgå till beloppet av
borgenärens prestation med avdrag för vad gäldenären vunnit
eller kunnat vinna genom att avsätta sin prestation på annat
håll.27 Rättspraxis visar en påtaglig vacklan mellan dessa båda
i sak nästan likvärdiga alternativ.28
Konstruktionen kan återverka på ränteberäkningen, i det att
domstolarna åtminstone i allmänhet döma ut dröjsmålsränta
med 6 % från förfallodag på ogulden lön men med 5 % från
stämningsdagen på skadestånd.29
Vidare har ogulden hyra förmånsrätt enligt HB 17:5, däremot
icke skadestånd för utebliven hyra.30 HB 17:4 åter ger förmåns
rätt både för lön och för skadestånd.31 I den mån regler om
27 Se nedan § 46 vid not 29—47.
28 Skadeståndskonstruktionen valdes vid hyresavtal i H 1926 s. 464, jfr
H 1915 s. 603, vid tjänsteavtal i H 1916 s. 294, 1923 s. 494, 1924 s. 128,
1931 s. 589, 1937 s. 304, 1940 s. 505, 1945 s. 165, 1948 s. 376, SvJT 1917
s. 453 (rf.), ADD 1948 nr 21, jfr H 1912 s. 165, 1913 s. 322, 1916 s. 314. De
olika förslagen till lagstiftning om arbetsavtal från 1900, 1901, 1910, 1911
och 1935 ha alla valt skadeståndskonstruktionen. Se SOU 1935: 18 s. 191 ff.
Så också 1922 års sjömanslag 3 och 34 §§, jfr H 1928 s. 15, 1929 s. 540.
Se även Bergström, Kollektivavtalslagen, s. 146. Jfr Sjögren,
Rättsstridighetens former, s. 160 ff.
29 6 % från förfallodag utdömdes i H 1923 s. 494 (där dock HD:s majo
ritet synes ha velat beteckna beloppet såsom skadestånd), 1928 s. 188,
1934 s. 671, 1937 s. 495, 1943 s. 566 och 593, 1946 s. 700. Annorlunda
H 1908 s. 265, 1916 s. 314. I H 1931 s. 589, 1935 s. 381 och 1942 s. 177
yrkades blott 5 %. Se om dröjsmålsränta vidare nedan § 51 vid not 18
och 40.
30 Jfr H 1915 s. 603.
31 Jfr KProp 1910 nr 96 s. 182.
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jämkning av skadestånd kunna komma ifråga, blir det också
av betydelse huruvida ett belopp rubriceras på det ena eller
andra sättet.32
3. Vis major.
En kvalificerad form av omöjlighet föreligger om omöjlig
heten förorsakats av en händelse med karaktären vis major.
Innebörden i begreppet vis major (force majeure, händelse av
högre hand) antydes av köplagen 24 §, som talar om »krig,
införselförbud eller därmed jämförlig händelse», som utesluter
leverans, och av skuldebrevslagen 7 §, som talar om »lagbud,
avbrott i den allmänna samfärdseln eller liknande oöverstigligt
hinder».33 Måhända kommer man relativt nära den hos oss
gängse uppfattningen om man kräver att det skall vara en
utifrån kommande, omfattande och sällan inträffande till
dragelse, som medför ett oöverstigligt hinder för gäldenären
att prestera.34
I fransk rätt har begreppet force majeure stor betydelse. Man har
ibland gjort en skillnad mellan force majeure och cas fortuit; numera
är dock den övervägande meningen att dessa två begrepp samman
falla. Såsom force majeure karakteriseras en utifrån kommande av
gäldenären icke vållad händelse, som är irrésistible et imprévisible.
Däremot synes man icke i och för sig kräva att det skall röra sig om
32 Se ADD 1948 nr 21, där AD ansåg att belopp som skulle utgå i anled
ning av obehörigt avskedande utgjorde skadestånd och alltså kunde jäm
kas enligt föreningsrättslagen 23 §. — Distinktionen kan också ha straffrättslig betydelse, se Strahl, Skada och vinning, s. 76 f.
33 Jfr VxL 54 § och ChL 48 §: »lagbud, som utfärdats inom eller utom
riket, eller annat oöverstigligt hinder (force majeure)», SjöL 131 §: »ut
förselförbud, införselförbud eller annan åtgärd av myndighet», samt lagen
om vård om omyndigs värdehandlingar 4 §: »krig, uppror, upplopp eller
annan utomordentlig tilldragelse (force majeure)». Liknande formuleringar
återkomma i motiven till Internationella köplagsutkasten I och II, se I s. 32
(»un fait du prince» eller »une catastrophe soudaine élémentaire») och II
s. 100.
34 Jfr A 1 m é n § 24 vid not 44 ba—45 c, Eberstein, Växelrätten,
s. 207, Helper, Vekselloven og Checkloven, s. 219, Bent zon, Vis
maior, Afzelius i TfR 1891 s. 472 f., Köer sner i TfR 1919 s. 109 ff.,
SOU 1935:14 s. 65. U s s i n g, Alm. Del3, § 12 VI D, ger en något vid
sträcktare definition.
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en händelse av utomordentlig räckvidd, i vidare mån än som följer
av de båda sistnämnda rekvisiten, särskilt kravet på imprévisibilite^
Se M a z e a u d II nr 1540 ff. En anledning till att begreppet force
majeure fått en så vidsträckt omfattning synes vara att det ibland
uppfattas såsom identiskt med absence de faute. Det har förut nämnts,
att nödvändigheten att emot ordalydelsen av code civil statuera strikt
ansvar medfört en uttänjning av begreppet faute (ovan § 29 efter not
11). Å andra sidan har man av hänsyn till de fall då strikt ansvar icke
skall föreligga tänjt ut begreppet force majeure. Någon entydig upp
fattning föreligger dock knappast på denna punkt. Jfr T u n c, Force
majeure et absence de faute en matiére contractuelle, Revue trimestrielle de droit civil 1945 s. 235 ff., och R o d i é r e, La faute ordi
naire dans les contrats, ibid. 1954 s. 201 ff.
Begreppet vis major förekommer i tysk rätt men spelar där en
ganska undanskymd roll. Begreppets innebörd är omstridd; enligt en
teori, kallad den subjektiva (Goldschmidt), avses därmed en
händelse som icke ens med användande av yttersta aktsamhet in casu
kunnat undvikas, den objektiva teorin åter (Exner) överensstäm
mer nära med den definition som nyss givits för svensk rätts del.
Den subjektiva teorin är härskande såvitt avser vis major såsom
ursäkt för underlåtenhet att avbryta preskription. När begreppet vis
major undantagsvis användes inom läran om underlåten uppfyllelse
är däremot en kombination av de båda teorierna vedertagen: det skall
röra sig om en utifrån kommande, oförutsebar händelse, som icke
genom yttersta aktsamhet kunnat undvikas eller göras oskadlig. Se
Enneccerus & Nipperdey § 219. Denna uppfattning av
viker från den objektiva teorin däruti att även individuella olyckor
kunna komma i betraktande, om de blott kunna betecknas såsom
utifrån kommande i förhållande till gäldenärens verksamhet och dess
utom äro tillräckligt ovanliga, medan enligt den objektiva teorin en
dast händelser av stor räckvidd kunna betecknas såsom vis major.
I engelsk rätt förekommer begreppet act of God, som till en viss
grad motsvarar det kontinentala begreppet vis major. I den allmänna
kontraktsrätten, som över huvud taget är ytterst sparsam med undan
tag från det allmänt härskande strikta ansvaret, användes emellertid
knappast act of God såsom grund för befrielse. Däremot är en frakt
förares ansvar i allmänhet begränsat så att han icke svarar för acts
of God (or the Queen’s enemies). Jfr Chitty Chap. VI sect. 5 (a),
Chap. XX sect. 1 (e), sect. 4 (d).

Begreppet vis major användes för att begränsa ett rent strikt
skadeståndsansvar.35 Det användes vidare för att begränsa ett
35 Se nedan § 48 vid not 49 ff.
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rent strikt ansvar för värdeersättning.36 Slutligen användes det
för att förlänga preskriptionsfrister. 37
I begreppet vis major ligger att det skall röra sig om en
händelse som är så sällsynt, att man icke brukar taga den i
beräkning, däremot icke att den skall vara in casu oväntad. Det
kan därför inträffa att en händelse med karaktären vis major
väl är in abstracto »oförutsebar» men dock in casu väntad. Den
kan då vara irrelevant på grund av gäldenärens culpa in
contrahendo.38
4. Objektiv omöjlighet.
Såsom ett medel att kvalificera omöjligheten har man i viss
utsträckning från tysk rätt upptagit begreppet objektiv omöjlig
het. Den omöjlighet som icke är objektiv benämnes subjektiv.
I tysk rätt talar man numera i allmänhet, i anslutning till BGB:s
terminologi, om Unmöglichkeit (objektiv omöjlighet) och Unver
mögen (subjektiv omöjlighet). Se närmare nedan § 30 efter not 48.

Objektiv omöjlighet säges föreligga, om det är omöjligt att
fullgöra prestationen icke blott för gäldenären utan även för
varje annan person. Orsaken till att prestationen uteblir är alltså
likgiltig; det avgörande är hur det angivna hypotetiska provet
utfaller.
Begreppet objektiv omöjlighet har i tysk rätt skapats ute
slutande med sikte på de fall då det redan vid förpliktelsens
uppkomst var omöjligt att fullgöra denna. Däremot saknar
begreppet i tysk rätt betydelse för de fall då det från början
var möjligt att prestera men vad som senare inträffat gjort detta
omöjligt. Begreppet användes alltså såsom kvalifikation av
ursprunglig omöjlighet, icke såsom kvalifikation av efterföl
jande omöjlighet.39 I den skandinaviska doktrinen har man
emellertid upptagit begreppet objektiv omöjlighet främst med
36 Se nedan § 31 vid not 18—19 och § 49 vid not 48—52. Jfr också
redan § 51 vid not 8 om ansvaret för dröjsmålsränta.
37 Se nedan § 58 vid not 93.
38 Se nedan § 48 vid not 59.
39 Jfr Enneccerus & Lehmann §§29 och 45.
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tanke på den efterföljande omöjligheten, medan man förhållit
sig ganska avvisande till detta begrepp såvitt angår den ur
sprungliga omöjligheten.
Det är framför allt regeln i köplagen 24 § om strikt skadeståndsskyldighet för säljaren som fört fram begreppet efter
följande objektiv omöjlighet i diskussionen. Den i lagrummet
stadgade skadeståndsskyldigheten skall bortfalla under vissa
närmare angivna omständigheter, och doktrinen — främst
A1 m é n — har velat läsa lagrummet så att härmed åsyftas
efterföljande objektiv omöjlighet.40 Det är anledning att något
närmare granska det sätt på vilket man därvid använt detta
begrepp.
Skillnaden mellan ursprunglig och efterföljande omöjlighet
behöver preciseras något. Man kan nämligen i viss mening
säga att även en efterföljande omöjlighet »förelåg» redan vid
förpliktelsens tillkomst. Distinktionen torde emellertid taga
sikte på den tidpunkt då man, med beaktande av då förelig
gande (ehuru måhända ännu ej för parterna kända) fakta och
med användande av vanlig erfarenhet, tidigast kan med be
stämdhet påstå att det är omöjligt att prestera.
Då begreppet objektiv omöjlighet skall användas såsom kvali
fikation av efterföljande omöjlighet uppstår emellertid ännu
en svårighet, nämligen på vilken tidpunkt man skall applicera
det hypotetiska provet. Svårigheten illustreras bäst av diskus
sionen om sydfruktslasten. Denna diskussion rör ett tänkt fall,
som av A1 m én bestämts på följande sätt: »Om ... en köpman
i Hamburg åtagit sig att i maj månad i Stockholm leverera en
hel fartygslast sydfrukter av ett slag, som vid leveranstiden icke
här på platsen finnes i handeln, och fartyget 30/5 stöter på
ett okänt grund och går till botten utanför Sandhamn, så äi
det obestridligen omöjligt för någon människa att följande da^
här i Stockholm leverera en så stor myckenhet sådana frukter
Icke desto mindre föreligger här icke någon objektiv omöjlighet
40 Se A 1 m é n § 24 vid not Ila ff. Se vidare bl.a. R o o s, Prestation
omöjlighet, s. 39 ff., och Godenhielm, Säljarens bundenhet, s. 40 fl
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ett annat fartyg, befraktat av en annan säljare, kunde ju hava
tagit en annan väg eller lyckligen passerat det farliga stället.»41
Om man nu med Almén bestämmer sig för att göra det
hypotetiska provet med utgångspunkt från tiden för avtals
slutet,42 återstår dock ännu en bestämning att göra. Det hade
icke varit möjligt för någon annan person att leverera sydfruktslasten om han hade sänt den med den båt som förolyckades;
å andra sidan hade det icke varit omöjligt för säljaren själv om
han sänt lasten med en annan båt.43 För att täcka vad som
avsetts bör alltså definitionen på efterföljande objektiv omöjlig
het förtydligas därhän att det skall ha varit omöjligt för vem
som helst att leverera, vilka föranstaltningar för uppfyllelse han
än gjort efter tidpunkten för avtalets slutande.
Hade emellertid fartyg och last innehållit allt gods av det slag
köpet avsåg, så skulle enligt Almén objektiv omöjlighet hava
förelegat.44 Om man tillämpar den nyss angivna definitionen
stämmer detta icke; godset kunde ju ha sänts med en annan
båt och därmed undgått förstörelsen. För att ge uttryck åt
Alméns mening måste man alltså ge två olika bestämningar
av begreppet efterföljande objektiv omöjlighet, dels den nyss
angivna, dels en annan avsedd för specialfallet förstörelse av
allt gods av det slag köpet avser. Den sistnämnda bestämningen
avviker från den förstnämnda därutinnan att man skall sätta
in det hypotetiska provet vid tidpunkten för förstörelsen, icke
vid tidpunkten för avtalsslutet.
Detta egendomliga resultat beror därpå, att Almén utgår
från att varje casuell förstörelse av allt det gods köpet avser
skall befria säljaren från skadeståndsskyldighet. För att kunna
pressa in detta specialfall under huvudregeln i köplagen 24 §,
41 A 1 m é n § 24 vid not 15. Exemplet kommer från Serlachius, se
FJFT 1901 s. 401 f., och har sedermera upptagits av Lassen, se Las
sen & Ussing, Spec. Del, § 83 vid not 66, och av G a a r de r, se
Kjop, s. 66 f.
42 A 1 m é n § 24 vid not 13 a.
43 Jfr Ussing, Alm. Del3, § 12 VI E 3, samt Hasle & N e b e 1 o n g,
^osorekob, s. 130.
44 A 1 m é n § 24 vid not 17 a.
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måste han ge en särskild härför avsedd innebörd åt begreppet
objektiv omöjlighet.45
Av det sagda framgår, att objektiv omöjlighet icke är det
samma som det i föregående avdelning behandlade begreppet
vis major. För att avgöra om objektiv omöjlighet i ett visst fall
förelegat skall man göra ett hypotetiskt prov för att utröna om
prestation skulle varit möjlig för någon annan än gäldenären.
För att avgöra om vis major förelegat skall man fråga om
det inträffat en händelse av stor räckvidd, som gjort det omöj
ligt för gäldenären att prestera.
Vis major och objektiv omöjlighet äro alltså två olika saker.
Då objektiv omöjlighet föreligger, är anledningen ibland att
en händelse av typen vis major inträffat, men visst icke alltid.
Å andra sidan kan en händelse av typen vis major hava in
träffat, med påföljd att gäldenären därefter icke har någon
möjlighet att rädda situationen, ehuru objektiv omöjlighet icke
alls föreligger emedan andra uppfyllelsevägar skulle hava lett
vid sidan av händelsen ifråga.
I exemplet med sydfruktslasten förelåg varken vis major eller
objektiv omöjlighet. Om emellertid fartyget gått under den 30 maj
i en orkan som lamslog all sjöfart på Östersjön eller om lasten hej
dats av ett nämnda dag utfärdat införselförbud, skulle vis major hava
förelegat, men icke objektiv omöjlighet, eftersom ett fartyg som nått
Stockholm dagen innan skulle ha undgått dessa hinder. Hade där
emot orkanen eller införselförbudet varat så länge att det icke funnits
någon möjlighet att efter avtalets slutande inom leveranstiden trans
portera frukt av detta slag till Stockholm, så hade det förelegat en
av vis major orsakad objektiv omöjlighet.46

Vid köplagens tillkomst synes man icke ha haft förhållandet
mellan de båda begreppen klart för sig. Följden har blivit att
köplagen 24 § i själva verket utgör en icke medveten kompro
miss mellan två tankegångar, av vilka den ena utgår från
begreppet vis major, den andra från begreppet objektiv omöj
lighet. Orden »krig, införselförbud eller därmed jämförlig
45 Se vidare nedan § 48 vid not 37.
46 Skillnaden mellan de båda begreppen belyses av H 1906 s. 124, däi
RRns dom utsäger att objektiv omöjlighet icke förelegat, medan HD:s dom
utsäger att vis major förelegat.
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händelse» äro uttryck för tanken på vis major, orden »för
störelse av allt gods av det slag eller det parti köpet avser» äro
uttryck för tanken på objektiv omöjlighet. Kompromissen be
lyses av de anmärkningsvärda olikheterna mellan de olika
kommittéernas motiv till detta lagrum.47
I fransk rätt gör sig en liknande oklarhet gällande. Man utgår här
från begreppet force majeure (vis major), men har, tydligen under
inflytande från tysk rätt, i detta begrepp upptagit element hämtade
från begreppet objektiv omöjlighet. Detta visar sig i kravet på impossibilité absolue, i motsats till impossibilité relative. Jfr M azeaud II nr 1572 och Colin & Capitant II nr 126.

Frågan i vad mån begreppet objektiv omöjlighet verkligen
kommit till användning i svensk rätt upptages till behandling
i det följande, på tal om förutsättningarna för skadeståndsskyldighet.48
47 I de svenska motiven talas ej om objektiv omöjlighet men väl om
vis major. Även Nordling använder begreppet vis major, se Svensk
civilrätt, Allmänna delen2 (1891), s. 273 f. Begreppet objektiv omöjlighet
föres, såvitt förf, vet, i den svenska litteraturen fram först år 1904 av
A1 m é n i en uppsats om det då framlagda köplagsförslaget (TfR 1904
s. 398).
I de norska motiven (s. 34 ff.) hänvisas däremot direkt till BGB:s stadganden om objektiv omöjlighet; därjämte åberopas Hagerup, som i
Kjob og Salg (1884, även i NRt 1883) utvecklat den tyska läran. Motiven
nämna också begreppet force majeure och säga härom, att vad affärs
männen mena med detta uttryck synes vara just det som juristerna kalla
objektiv omöjlighet.
De danska motiven slutligen stå nära de svenska. Den danska doktrinen
har visserligen både före köplagens tillkomst och vid tiden närmast där
efter använt begreppet objektiv omöjlighet (jfr Lassen, Alm. Del, 1 uppl.
1892 och 2 uppl. 1908, § 44 III), men den har dock varit mera reserverad
i sin inställning (jfr Torp i UfR 1880 s. 354 f. och Lassen i TfR
1888 s. 476 f.).
Finländsk svenskspråkig doktrin har utgått från den tyska omöjlighetsläran, som dock ej helt accepterats, medan det icke varit tal om vis major.
Se Wrede, Obligationsrättens allmänna del (1 uppl. 1892), § 10, och
Serlachius, Obligationsrättens allmänna del, § 32. Jfr Serlachius,
Om prestationens omöjlighet, FJFT 1901 s. 373 ff.
48 Se nedan § 48 vid not 50 ff.
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5. Den tyska rättens o m ö j 1 i g h e t s b e g r e p p.
Av den föregående framställningen har framgått, att den svenska
rätten mottagit vissa impulser från den tyska på omöjlighetslärans
område. Det har emellertid icke alltid observerats, att den tyska
rätten använder begreppet omöjlighet på ett helt annat sätt än den
svenska. Det kan därför vara anledning att dröja något vid denna
grundläggande olikhet.
Tyvärr är begreppsbildningen i B GB så olycklig, att det råder en
synnerligen stor oklarhet i systematiken på detta område. Olika för
fattares framställningar avvika i stor utsträckning från varandra.
Förf, vill dock söka schematiskt skissera vissa huvudlinjer.
Begreppet omöjlighet lägges i den tyska rätten till grund för reg
lerna om rättsverkningarna av ett av gäldenåren vållat dröjsmål. Ett
sådant betecknas antingen såsom verschuldete Unmöglichkeit eller
såsom Verzug, allteftersom prestationen vid förfallotiden var defini
tivt omöjlig att fullgöra eller icke. Denna distinktion tar sikte på
möjligheten av dom på fullgörande: vid Verzug är en dylik dom prin
cipiellt tänkbar, vid Unmöglichkeit icke. Distinktionen lägges emel
lertid till grund även för reglerna om hävningsrätt och reglerna om
skadestånd. Vissa lagrum behandla alltså hävningsrätt och skadeståndsrätt vid verschuldete Unmöglichkeit, andra behandla hävnings
rätt och skadeståndsrätt vid Verzug. En viss skillnad i rättsverk
ningarna gör sig också här gällande — sålunda kan det endast vid
Verzug bli fråga om att ersätta skada genom försening ■— men i det
hela komma samma regler att gälla för verschuldete Unmöglichkeit
och för Verzug.
Den tanke som ligger bakom ifrågavarande distinktion skulle väl
närmast leda till att begreppet omöjlighet här vore att fatta i vid
sträckt mening, alltså omfattande såväl objektiv omöjlighet (Unmög
lichkeit i inskränkt mening) som subjektiv omöjlighet (Unvermögen).
Vissa författare synas också uppfatta saken så (t.ex. Oertmann).
Andra åter (t.ex. Enneccerus & Lehmann §51 I) vilja till
Verzug räkna även verschuldetes Unvermögen, en åsikt som dock
knappast medför någon avvikelse i de sakliga lösningarna, eftersom
de för Verzug speciella rättsverkningarna likväl i praktiken oftast bli
otillämpliga vid Unvermögen.
Metoden att lägga samma distinktion till grund för regler om fullgörelsetvång, hävningsrätt och skadestånd medför emellertid svårig
heter. Då man skall i detalj fixera den här helt allmänt antydda gräns
dragningen, visar det sig att en gräns som passar för en av dessa
rättsverkningar ej är lika användbar för de andra. Härav förklaras
många stridigheter beträffande begreppsbildningen.
Det sagda har avsett sådant dröjsmål som vållats av gäldenären.
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Vid sidan härav stå reglerna om sådant dröjsmål som icke vållats av
gäldenären. I de flesta fall föreligger då omöjlighet i vidsträckt me
ning. Här har distinktionen mellan objektiv och subjektiv omöjlighet
sin egentliga hemort. Lagen skiljer i dessa fall mellan Unmöglichkeit
och Unvermögen, men den gör verkligt bruk av distinktionen endast
såvitt angår ursprunglig omöjlighet; när det gäller efterföljande omöj
lighet förklaras att samma regler gälla för Unmöglichkeit och för
Unvermögen.
Se vidare U s s i n g, Alm. Del3, § 8 III.

g 31

D. Begreppet stå faran.

I vissa sammanhang använder man begreppet »stå faran» för
att uttrycka en regel angående förpliktelses innehåll och förut
sättningar för påföljders inträde. Detta begrepp användes här
vid såsom ett mellanled mellan vissa rättsfakta och vissa rätts
verkningar.1 Vissa rättsfakta sägas medföra att ena parten i ett
rättsförhållande står faran, och detta medför i sin tur vissa
rättsverkningar. Härav följer att man icke kan säga att en viss
person står faran utan att därvid syfta på en förpliktelse, ifråga
om vilken personen är antingen gäldenär eller borgenär.
Begreppet stå faran användes framför allt när det är fråga
om vissa förpliktelser som gå ut på att gäldenären skall vårda
egendom och vid vårdtidens slut avlämna den till borgenären.
Om vårdaren står faran innebär detta att han är förpliktad
att åstadkomma ett resultat, nämligen att egendomen bibehålies
i oförändrat skick.23Det innebär vidare att vårdaren bär ett rent
strikt ansvar för värdeersättning 3 — om ersättningsskyldighet
inträder blott vid vållande säger man icke att vårdaren står
faran.
Om denna stränga vårdplikt upphör vid en viss tidpunkt,
säger man att faran övergår på borgenären. Att borgenären står
faran betyder sålunda ur denna synpunkt blott det negativa att
gäldenärens vårdplikt har upphört eller i allt fall icke har den
nyss angivna stränga karaktären.
1 Jfr R o s s i Festskrift 1951 för Ussing s. 468 ff.
2 Se närmare ovan § 8 vid not 32 ff.
3 Se härom nedan § 49 vid not 43 ff. Märk att enligt förf:s terminologi
prisnedsättning är en form av värdeersättning.
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Man kan emellertid också använda begreppet stå faran med
sikte icke på vårdplikten utan på plikten att avlämna egen
domen vid vårdtidens slut. Om borgenären i nyss angivna
mening står faran för egendom, som ännu icke avlämnats till
honom, har detta den konsekvensen, att gäldenären icke ådrager
sig någon påföljd i det fall att egendomen helt förstörts eller för
kommit och det därigenom blir omöjligt att avlämna denna.
Under sådana omständigheter blir omöjligheten att avlämna
egendomen likvärdig med att avlämnande verkligen skett; gäl
denären kan i båda fallen kräva ut en ev. motprestation av
borgenären.4 Här koncentrerar sig intresset på de fall då borge
nären står faran, medan de fall då gäldenären står faran blott
karakteriseras negativt därav att omöjligheten icke är likvärdig
med avlämnande.
Det har rått en viss oklarhet om hur begreppet stå faran
skulle definieras. Det förefaller som om denna oklarhet väsent
ligen är att tillskriva det nu angivna förhållandet att satsen
»gäldenären står faran» användes än positivt med syftning på
vårdpliktens beskaffenhet, än negativt med syftning på omöjlig
hetens rättsverkningar, medan satsen »borgenären står faran»
användes än positivt med syftning på omöjlighetens rättsverk
ningar, än negativt med syftning på vårdpliktens beskaffenhet.
Ibland använder man begreppet stå faran för att karakteri
sera en vårdplikt, även om denna icke är kombinerad med en
plikt att avlämna egendomen vid vårdens slut. Omvänt före
kommer det att begreppet stå faran användes för att uttrycka
att omöjlighet att prestera är (resp, icke är) likvärdig med att
prestationen fullgjorts, även i fall då prestationen icke går ut
på avlämnande av egendom efter slutförd vård eller t.o.m. icke
alls går ut på avlämnande av egendom.
I ett fall använder man begreppet stå faran även utanför
det sålunda angivna området, nämligen för att vid genusköp
beteckna det förhållandet att säljaren under vissa förutsätt4 Se ovan § 30 vid not 19 ff. Jfr Almén § 17 vid not 126—134 och
U s s i n g, Kob2, § 7. Det sagda innebär icke att prestation antages ha
skett just vid tidpunkten för omöjlighetens inträde; jfr Almén § 17 vid
not 134.
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ningar har rätt att såsom likvärdig med prestation åberopa den
omständigheten att vissa till den sålda arten hörande föremål
gått förlorade, ehuru det icke alls är omöjligt för honom att
anskaffa andra sådana.
I det följande skall nämnas, att säljaren vid speciesköp i
vissa fall har förmånen att få tillgodoräkna sig förlust av köpeobjektet såsom likvärdig med avlämnande. Detta uttryckes ock
så så att faran övergått före avlämnandet.5 Vid genusköp kan
säljaren i ett motsvarande fall komma i åtnjutande av samma
förmån, dock under förutsättning att han koncentrerat sin för
pliktelse på vissa föremål. Detta uttryckes så att koncentra
tionen medfört att faran övergått före avlämnandet.6
Att köparen står faran betyder alltså både vid speciesköp
och vid genusköp att förlust av godset är likvärdig med av
lämnande. Att säljaren står faran betyder däremot icke alldeles
detsamma i de båda fallen: speciessäljaren riskerar att icke få
rätt till köpeskillingen, genussäljaren riskerar att bli tvungen
att skaffa annat gods eller att icke få rätt till köpeskillingen.
Denna dubbelhet i begreppet stå faran påpekas av Heck (Schuld
recht § 9 nr 3), som skiljer mellan Preisgefahr (risken att icke få
rätt till köpeskillingen) och Leistungsgefahr (risken att få lov att
skaffa annat gods).

Av det sagda har framgått, att begreppet stå faran har ett
ganska godtyckligt avgränsat användningsområde. Förf, anser
det lämpligt att i varje fall såtillvida stabilisera begreppets an
vändning, att en vårdare alltid säges stå faran om han bär ett
rent strikt ansvar för värdeersättning.
Det återstår då att, i anslutning härtill, se något närmare på
de olika varianterna av förpliktelsen att vårda, för att under
söka i vilka fall vårdaren har en förpliktelse av den stränga
typ som kan karakteriseras så att han står faran för egendomen.
Vid köp av lös egendom står säljaren enligt köplagen 17 och
44 §§ såsom huvudregel faran för godset intill dess detta är
5 Se nedan § 31 efter not 7 och § 42 före not 14.
6 Se Almén §37 vid not 20 ff. samt ovan § 4 vid not 51 och nedan
§ 42 vid not 14.
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avlämnat.7 Vid avhämtningsköp avseende bestämt gods övergår
dock faran på köparen då den tid är inne då han äger påkalla
godsets avlämnande, under förutsättning att godset hålles redo.
Samma regler gälla förmodligen tillverkningsavtal, där till
verkaren skall bestå materialet (utan att avtalet för den skull
blir ett köp).8 Vid köp av fast egendom står säljaren däremot
för närvarande icke alls faran för egendomen, men lagbered
ningen har i 1947 års förslag till JB upptagit en regel som mot
svarar den för köp av lös egendom gällande.9
Även en upplåtare står ofta faran för upplåtelseobjektet. Vid
hyra gäller detta utan inskränkningar,10 måhända också vid lega
av lös egendom.11 Däremot är jordägarens vårdplikt vid arrende
mera begränsad. Han står sålunda faran för varje händelse
som medför att arbetarbostad kommer att icke uppfylla de krav
hälsovårdsstadgan uppställer, vidare för vådeld eller annan
händelse som medför att byggnad förstöres eller så skadas, att
nybyggnad eller ombyggnad erfordras, och slutligen för vatten
flöde, jordras eller annan sådan händelse som minskar eller
försämrar ägorna. Vid vissa jordbruksarrenden står jordägaren
därjämte faran för sådana händelser som medföra behov av
större reparationer å nödiga byggnader.12
Nyttjarens vårdplikt är endast i speciella fall så sträng att
han står faran för den nyttjade egendomen. Ett sådant fall före
ligger vid jordbruksarrende, där arrendatorn står faran för alla
händelser som icke omfattas av jordägarens stränga vårdplikt.13
7 Vid tvångsförvärv enligt allmänna förfogandelagen 26/5 1954 (och
annan liknande lagstiftning) står däremot den från vilken förvärvet sker
aldrig faran efter tidpunkten för förvärvet, även om han skall avlämna
egendomen på annan ort, såvida icke hinder från hans sida möter för
att egendomen tages i besittning för kronans räkning, se nämnda lag 21 §.
8 Se närmare Wikander, Materiella arbetsbetinget, s. 288 ff.
9 FJB 1947 4: 11.
19 NyttjL 3: 15 och 16. Jfr H 1907 s. 532.
11 Se H a s s e I r o t, HB, VI s. 1076 och 1083.
12 NyttjL 2: 14, 15, 26 och 60. Jfr SvJT 1955 rf. s. 7.
13 NyttjL 2: 10 samt föreg. stycke av texten. Märk att den stränga vård
plikten icke gärna kan vila på båda parterna i ett avtalsförhållande, mer
att det å andra sidan icke är nödvändigt att någon av dem har en sådar
vårdplikt i förhållande till den andre.
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Vidare står kronan faran för egendom som den med stöd av
särskild krislagstiftning tar i anspråk med nyttjanderätt.14 Även
eljest kan en nyttjare stå faran för egendomen jämlikt sedvana
eller avtal.15 Hit hör också den för upplåtelse av rätt till jakt
gällande regeln att jakträttsinnehavaren står faran för skada
som vid jakt förorsakas av honom själv eller av annan, vilken
han givit lov att jaga, eller av biträden eller hundar som an
vänts vid jakten.16
Nyttjarens vårdplikt kan också ha den innebörden att han
bär garanti för att vissa utomstående personer fullgöra sin
skyldighet att ersätta skada som dessa vållat å egendomen.17
Även vid deposition är det regel att vårdaren icke står faran.
Ett undantag gäller då bank vårdar omyndigs värdehandlingar.
Bankens vårdplikt är dock såtillvida begränsad som ingen
påföljd inträder då skada uppkommer till följd av vis major.18
Vid vissa typer av fraktavtal står fraktföraren faran för
godset. Detta gäller såsom huvudregel då gods transporteras
med järnväg, även här dock med reservation för vis major.19 Det
gäller vidare ifråga om postbefordran av paket och av andra
försändelser som assurerats eller rekommenderats, utan någon
motsvarande reservation.20 21
I andra fall än de nu nämnda ådrager sig vårdaren ersätt
ningsskyldighet blott under förutsättning att vållande ligger
honom till last. Detta gäller sålunda, med nyss angivna undan
tag, den som vårdar annans egendom i egenskap av nyttjare,22
14 Allmän förfogandelag 26/5 1954 18 § 2 st., rekvisitionslag 30/6 1942
12 § 2 st„ civilförsvarslag 15/7 1944 81 § 1 mom. 3 st. Jfr H 1946 s. 573.
15 H 1933 s. 323 (sedvana, uthyrning av film), 1949 s. 87 (avtal, uthyr
ning av pråmar). Jfr H 1906 s. 109 (sedvana, spannmålsköpares ansvar för
emballage).
16 Jaktlagen 25 §.
17 Se om hyresgästs ansvar för gäster m.fl. ovan § 23 vid not 27—29.
18 Lagen om vård av omyndigs värdehandlingar 4 §.
19 Järnvägstrafikstadgan § 80.
20 KF 18/5 1934 ang. postverkets ansvarighet. Jfr KProp 1934 nr 71.
21 Märk i detta sammanhang även redarens skyldighet enligt sjömans
lagen 42 § att stå faran för sjömans personliga egendom vid vissa olyckor
som drabba fartyget.
22 Se NyttjL 3:24 samt H a s s e 1 r o t, HB, VI s. 1157 ff.
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depositarie,23 låntagare,24 panthavare,25 bearbetare,26 frakt
förare,27 och syssloman.28 Det gäller vidare den säljare, som
vårdar egendom för köparens räkning, i de fall då faran redan
övergått på köparen.29 Dessa fall kunna, om man så vill,
karakteriseras så att borgenären alltid står faran.
Underlåten uppfyllelse från vårdarens sida kan emellertid
medföra att hans vårdplikt skärpes och att han sålunda står
faran i större utsträckning än som framgår av det nu sagda.
Å andra sidan kan underlåten uppfyllelse å motsidan medföra
en inskränkning i vårdplikten. Dessa extraordinära förskjut
ningar av gränsen mellan det område där gäldenären står faran
och det område där borgenären står faran behandlas i det
följande bland övriga påföljder av underlåten uppfyllelse.30

II KAP. TVÅNG TILL FULLGÖRANDE.

g 32

A. Inledning.

Vid förpliktelser till uppfyllelse kan borgenären i viss ut
sträckning få biträde av exekutiv myndighet för att tvinga
gäldenären att prestera.1 I förevarande kapitel diskuteras i
vilka fall exekutiva tvångsmedel stå till buds för detta ändamål
och vilka tvångsmedel som därvid komma ifråga. Framställ
ningen rör sig på gränsen till exekutionsrätten men går ej in
på exekutionsrättsliga detaljer.
23 Se H 1914 s. 525 och SvJT 1922 rf. s. 76 samt Hasselrot, HB,
IV2 s. 29 ff., ävensom UpplL 11 §.
24 Se H 1884 s. 126 och 1953 s. 409, Hasselrot, HB, V s. 861 ff.,
samt W i n r o t h, Strödda uppsatser, II s. 1 ff.
25 Se Hasselrot, HB, VIII s. 1746 ff.
26 Se SvJT 1934 rf. s. 66 och 1945 rf. s. 76 samt Hasselrot, HB,
IX s. 1818 och 1933, och Wikander, Materiella arbetsbetinget, s. 295 ff.
27 Se H 1918 s. 604 samt SjöL 101 och 118 §§ samt Haaglagen 4 §.
28 Se KommL 10 och 17 §§ samt Hasselrot, HB, VII s. 1309 ff.
29 Se KöpL 44 §, FJB 1909 4: 15. Jfr FJB 1947 4: 12 och SOU 1947: 3S
s. 198 f.
30 Se nedan § 42.
1 Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 9.
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Om underlåten uppfyllelse föreligger, kan borgenären ställa
sig på den ståndpunkten att han alltjämt önskar att gäldenären
skall prestera och meddela gäldenären detta. Man kan uttrycka
detta så att borgenären »fordrar fullgörande».
I diskussionen om påföljder av underlåten uppfyllelse säger
man emellertid ofta att borgenären har en »rätt att fordra
fullgörande». Härmed avses något mer än att borgenären har
en rätt att ge uttryck åt sin önskan att gäldenären skall prestera
— det måste vara fråga om att han genom att fordra full
görande åstadkommer vissa rättsverkningar. I första hand är det
därvid fråga om hans rätt att påkalla exekutiva åtgärder. Ut
trycket kan emellertid också avse det förhållandet att borge
nären har rätt att innehålla en ev. motprestation såsom ett
påtryckningsmedel för att förmå gäldenären att prestera. Slut
ligen kan uttrycket avse det förhållandet att borgenären genom
att uppmana gäldenären att prestera kan inverka på storleken
av det skadestånd som kan komma att utdömas om prestationen
definitivt uteblir.
Här behandlas blott borgenärens rätt att påkalla exekutiva
åtgärder. De båda övriga sidorna av »rätten att fordra full
görande» komma att belysas i annat sammanhang i det
följande.2
B. Vilka exekutiva åtgärder stå till buds'?

En penningprestation uttages genom utmätning; den kan
också i vissa fall uttagas genom införsel.
Möjligheten till utmätning står öppen oavsett på vilket sätt
förpliktelsen uppkommit; införsel kommer däremot ifråga
2 Se om rätt att hålla inne nedan § 35 vid not 11—18 och om skadeståndsberäkningen nedan § 46 vid not 19—20.
Det förekommer ibland att borgenären utverkar en dom, som ålägger
gäldenären att prestera in natura inom viss tid, vid äventyr att eljest få
betala skadestånd. Häri ligger endast skenbart ett tvång till fullgörande
i den mening detta begrepp här ges; i realiteten innebär en sådan dom
mdast att gäldenären ännu någon tid åtnjuter förmånen att kunna välja
mellan att prestera in natura och att betala skadestånd. Jfr nedan § 39
vid not 9.
4 — 557460
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endast vid förpliktelser att betala underhållsbidrag och vid
vissa förpliktelser till stat och kommun.3
Undantagsvis förekommer vite såsom tvångsmedel för in
drivning av ett penningbelopp.4 En annan indrivningsform är
tvångsförvaltning av fast egendom enligt reglerna i UL 7 kap.;
denna form har emellertid ringa praktisk betydelse.5
Såsom en form för uttagande av penningprestation bör också
konkurs nämnas.
Vid förpliktelse att överföra besittning kunna två olika exekutionsformer komma ifråga, dels direkt exekution, dels vite.
Den direkta exekutionen brukar i huvudsak uppdelas i exhibi
tion (uttagande av lös sak) samt vräkning och inrymmande
(överföring av besittning till fast egendom).6 Såsom alternativ
härtill står föreläggande av vite, antingen i domen eller på
exekutionsstadiet.7
Vid förpliktelse att eljest göra något är exekutionsformen vite,
3 Se Olivecrona, Utsökning2, s. 250 ffHassler, Utsökningsrätt, s. 103 ff., och R. E i 1 a r d, Exekution i lön (1954), ävensom W e 1 a ms o n i Festskrift 1955 för Herlitz s. 388 ff.
4 Se lag 16/2 1934 om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i
förhållande till utlandet (clearinglagen) 1 §, i lydelse enligt lag 14/12 1945.
Enligt detta lagrum kan en gäldenär, som utan skälig anledning under
låter att fullgöra betalning till clearingnämnden, vid vite föreläggas att
betala inom viss tid. Vitet får dock ej förvandlas till frihetsstraff. Anled
ning till denna konstruktion synes ha varit en förmodan att en indrivning
genom vitesföreläggande skulle gå snabbare än en indrivning i de traditio
nella formerna. Enligt förarbetena bör emellertid detta tvångsmedel brukas
med varsamhet och icke användas mot en insolvent gäldenär. Se KProp
1945 nr 384 samt H 1954 s. 268.
Ett annat exempel på indrivning genom vitesföreläggande gav lag 23/4
1948 med särskilda bestämmelser om dispositionen av aktiebolags vinst
medel (numera upphävd). Ytterligare må erinras om LagfF 3 §, som i
realiteten medför att vite användes såsom tvångsmedel för indrivning av
stämpelavgift.
5 Jfr Hassler, Utsökningsrätt, s. 100 ff.
6 Se Hassler, Utsökningsrätt, s. 111 ff., Olivecrona, Utsök
ning2, s. 50 ff., och Try gg er, Utsökningslagen2, s. 114 f.
7 Se Hassler, Utsökningsrätt, s. 122 ff., Olivecrona, Utsök
ning2, s. 55, och T r y g g e r, Utsökningslagen2, s. 117 ff. Se också A 1 m é r
Tillägg till § 21.
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i den mån icke borgenären i stället kan hänvisas att själv skaffa
sig fullgörelse.8
I en särställning står emellertid förpliktelse att avgiva en
viljeförklaring. Man kan här tänka sig antingen att domstolen
förelägger gäldenären vid vite att avgiva en sådan förklaring
eller också att domen får ersätta förklaringen, med påföljd att
någon särskild exekutiv åtgärd icke är behövlig. Svensk rätt
synes emellertid på det hela taget ställa sig avvisande till denna
senare utväg, åtminstone såvitt gäller formbundna förkla
ringar.9 Däremot är ett vitesföreläggande vanligt t.ex. gentemot
8 Se föreg. not a.st.
9 Metoden att låta domen ersätta viljeförklaringen har upptagits t.ex.
i den finska UL 1895 3 kap. 4 § samt i den tyska ZPO § 894. Även i dansk
rätt kan en dom av dylikt innehåll ges; har detta ej skett kan den exekutiva
myndigheten avgiva förklaringen med verkan som om fullmakt förelegat,
se Munch-Petersen, Tvangsfuldbyrdelse4, s. 270. T r y g g e r, Utsökningslagen2, s. 118, vill i och för sig acceptera metoden men undantaga
formbundna rättshandlingar; jfr också Stjernquist, Föreningsfirmans funktion, s. 72. Helt avvisande Hassler, Utsökningsrätt, s. 120.
Om det svårtolkade avgörandet H 1943 s. 86 se Vahlén, Formkravet,
s. 92 not 63.
Emellertid kan metoden ifråga dock sägas vara accepterad i en speciell
typ av fall, nämligen sådana där ett fastighetsköp anses rätteligen omfatta
ett i köpehandlingen icke nämnt objekt. Det kunde här ifrågakomma att
ålägga säljaren att utfärda en kompletterande köpehandling (jfr underinstanserna i H 1902 s. 90), men HD har föredragit att direkt förklara att
köpet avsett det omtvistade objektet, se H 1902 s. 90, 1921 s. 236, 1923 s. 9,
1941 s. 563. Jfr R o d he, Fastighetsindelningen, s. 166 f. Se vidare norr
ländska arrendelagen 25/6 1909 1 § och NyttjL 2 kap. 1 § i dess lydelse
åren 1927—1943 (skriftligt avtal var obligatoriskt, men om arrendatorn
tillträtt på grund av muntligt avtal kunde domstols beslut träda i avtalets
ställe).
Jfr också — utanför formkravens område — H 1935 s. 365 (ena parten
avstod från en i skriftligt avtal förbehållen rättighet och yrkade att mot
parten skulle underteckna en ny handling; HD gav i stället en förklaring
rörande avtalets innehåll).
Vid återgång av avtal anses en överlåtelseförklaring från återgångssvaranden överflödig, se B r a m s j ö, Avtals återgång, s. 48 f. (jfr H 1933
s. 138), jfr dock vissa a.a. s. 51 f. angivna fall.
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en säljare som vägrar utfärda överlåtelsehandling.10 Om en
skriftlig förklaring skall tecknas på en redan befintlig handling
måste vitesföreläggande tillgripas, eftersom domen icke kan
göra motsvarande tjänst11 — en annan möjlighet vore dock
att domstolen själv ombesörjde påteckningen. I varje fall kan
endast vitesföreläggande komma ifråga om gäldenären har en
mer eller mindre vidsträckt valrätt beträffande viljeförkla
ringens innehåll.12
/Ytterligare ett specialfall är sjömans förpliktelse på grund av
arbetsavtal, där arbetsgivaren äger påkalla polismyndighets
hjälp för hämtning av sjömannen till arbetsplatsen.13 Om emel
lertid den hämtade sjömannen framhärdar i att icke fullgöra
sina åligganden, kommer man ej längre på denna väg.14
Vad slutligen beträffar förpliktelse att icke göra något kan
ett tvång till fullgörelse ha två skilda syften, antingen att undan
röja verkningarna av en redan skedd överträdelse — t.ex. att
10 Se H 1917 s. 25 och 1946 s. 378 (överlåtelse av fastighet), 1947 s. 239
(I; överlåtelse av gruva). Se vidare H 1879 s. 287, 1885 s. 449, 1900 s. 153
och 466, 1937 s. 481 (fastighetssäljare, som omhändertagit köpehandling
arna, ålagd vid vite att till köparen utlämna dessa eller, om han ej kunde
göra det, utfärda nya sådana).
11 Se om fastighetsköpares skyldighet att åtaga sig betalningsansvar för
intecknade skuldebrev Larsson, Personligt betalningsansvar, s. 133,
och H 1924 s. 271, 1925 s. 265, 1937 s. 151. Jfr H 1927 s. 11 (A hade åtagit
sig att teckna borgen på reverser utgivna av B; här gavs dock, i enlighet
med kärandens yrkande, ett föreläggande utan vite). Om skuldebrevet är
förfallet till betalning och innehaves av säljaren själv eller en person till
vilken säljaren överlåtit sin rätt, behöver man emellertid icke gå omvägen
över ett vitesföreläggande utan kan direkt utdöma beloppet, se Larsson,
a.st., och H 1875 s. 42, 1877 s. 111, 1897 s. 284, 1899 s. 156, 1900 s. 221,
1902 s. 345, 1918 s. 266, 1919 s. 445, 1933 s. 177 och 389 (I). I H 1924
s. 271 yrkades såväl vitesföreläggande som betalning och domstolen ansåg
sig böra bifalla båda yrkandena.
12 Se om köpares skyldighet att specificera A 1 m é n Tillägg till § 28
vid not 16—18. Jfr nedan § 32 vid not 29.
13 Sjömanslagen 52 §. Lagrummet gäller dock numera blott utrikes fart,
jfr däremot 1922 års sjömanslag 52 §. Motsvarande regel fanns i tjänstehjonsstadgan 1833 45 § (Lilienberg III s. 161), som upphävdes år 1926. Jfr
om landbo JB 16: 7, upphävt år 1907.
14 Jfr H 1906 s. 221.
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förmå gäldenären att riva ett hus som byggts i strid med ett
åtagande — eller också att hindra framtida överträdelser —
t.ex. att förmå gäldenären att upphöra med en störande verk
samhet. Tvång för att undanröja verkningarna av en över
trädelse blir i själva verket ett tvång till att göra något, och det
är alltså tillräckligt att hänvisa till det nyss sagda.15 Tvång för
att hindra framtida överträdelse kan ges formen av ett vite.16

C. Vilka anspråk kunna genomdrivas med exekutivt tvång?
Att penningprestationer kunna genomdrivas med exekutivt
tvång är icke föremål för någon tvekan.17 Däremot måste man
närmare undersöka i vad mån exekutivt tvång står till buds för
framtvingande av olika slag av naturaprestationer.
Man möter här den synpunkten, att exekutivt tvång ibland
bör vara uteslutet därför att det skulle vara ett obehörigt intrång
i gäldenårens personliga frihet.
För att tillgodose denna synpunkt har man i kontinental rätt
skapat en distinktion mellan olika prestationer allteftersom de
gå ut på att gäldenären skall överlämna egendom (dare), eljest
göra något (facere) eller icke göra något (non facere) .18 Presta
tioner som gå ut på ett facere förklaras åtminstone i princip
icke kunna genomdrivas med tvång.
Distinktionen mellan dare och facere har emellertid utveck
lats på ett sätt som ofta gjort den föga ägnad att ligga till
grund för regler om när exekutivt tvång skall tillåtas eller ej.
Distinktionen kan genomföras på två olika plan. Man kan utgå
från de olika avtalstyperna och klassificera den till varje avtals
15 Jfr H 1881 s. 548, 1890 s. 254, 1892 s. 279, 1899 s. 231, 1925 s. 143,
1944 s. 177, 1949 s. 738. Jfr också NyttjL 4: 7 i 1953 års lydelse.
16 Se Hassler, Utsökningsrätt, s. 121 ff., Olivecrona, Utsökning2, s. 55, och Try g g er, Utsökningslagen2, s. 119 f. Jfr också
Schmidt, Kollektiv arbetsrätt, s. 224 ff., om föreläggande att häva blockad.
17 Jfr emellertid Internationella köplagsutkastet I art. 71, II art. 64 1 st.:
Säljaren kan ej utkräva köpeskillingen mot tillhandahållande av godset, om
»une vente compensatoire» (jfr nedan § 46 före not 29) påkallas av sed
vanan.
18 Se L j u n g m a n, Prestation in natura, I s. 10 f. och 15 f.
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typ hörande naturaprestationen såsom ett dare eller ett facere.
Man kan också dela upp en sådan naturaprestation i olika
element och klassificera dessa vart för sig. Tillämpar man den
förra metoden, föranledes man t.ex. att klassificera säljarens
prestation såsom ett dare. Tillämpar man åter den senare me
toden, delar man upp säljarens prestation i olika delprestatio
ner, t.ex. att anskaffa en vara, att bearbeta den, att vårda den,
att transportera den och att överlämna den, och undersöker
beträffande var och en av dessa delprestationer huruvida den
bör hänföras till gruppen dare eller gruppen facere.19
En realistisk diskussion av exekutionsproblemet är möjlig
endast om man utgår från den senare metoden och alltså in
riktar uppmärksamheten på delprestationerna. Det är emellertid
icke regel att så sker; snarast är det vanligt att man hänför
distinktionen till de odelade naturaprestationerna. Då en lagtext
eller en författare använder distinktionen mellan dare och
facere, måste läsaren alltså beakta, att det kan vara fråga
antingen om odelade naturaprestationer eller om delprestatio
ner; han måste också räkna med att det kan förekomma en
glidning mellan dessa båda plan.
Fransk rätt ger exempel på en sådan glidning mellan de båda pla
nen. Code civil innehåller i art. 1136—1145 bestämmelser om rätten
att fordra fullgörande, vilka bygga på en indelning av förpliktelserna
i obligations de donner, obligations de faire och obligations de ne
pas faire. Dessa begrepp anses hänföra sig till naturaprestationerna
såsom helhet. Då man icke kunnat undgå den iakttagelsen att de på
sådana distinktioner byggda reglerna fått ett mot lagstiftarens syfte
stridande innehåll, har man nödgats tolka reglerna i strid mot vad
man ansett vara deras ordalydelse, för att därigenom komma fram
till distinktioner byggda på delprestationerna. Det är då icke ägnat
att förvåna, att doktrinen på dessa punkter ej är alldeles enhetlig och
ibland är oklar.
Till obligations de donner hänföras förpliktelser att överföra
äganderätt eller upplåta sakrätt. Härtill knyter sig den sekundära
förpliktelsen att utgiva (obligation de livrer) rättighetens objekt.
L’obligation de faire åter avser endast ett faktiskt förhållande, t.ex.
att låta hyresgästen besitta lägenheten (han har ingen sakrätt). Även
här talar man ibland om en sekundär obligation de livrer. Se t.ex.
19 Jfr ovan § 3 efter not 4.
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Baudry-Lacantinerie & Barde, Traité3, XII nr 344 och
429.
Code civil stadgar nu att äganderättsöverlåtelsen (resp, sakrättsupplåtelsen) har skett redan i och med avtalet mellan parterna (art.
1138). I detta avseende är obligationen alltså fullgjord i samma ögon
blick som den uppkommit. Kvar står emellertid 1’obligation de livrer,
som kan genomdrivas manu militari.
Vad åter beträffar les obligations de faire ou de ne pas faire ger
art. 1142 den kategoriska regeln att endast skadestånd kommer ifråga
såsom påföljd av underlåten uppfyllelse. Tvång till fullgörelse är så
lunda uteslutet. Bakom denna regel ligger tanken att ett mot gäldenärens person riktat tvång icke skall få förekomma av hänsyn till med
borgarens krav på personlig frihet. Regeln ger emellertid icke något
adekvat uttryck för denna tanke, eftersom les obligations de faire
anses omfatta även förpliktelser som icke för sitt genomdrivande
förutsätta tvång mot gäldenärens person, framför allt les obligations
de livrer nées d’une obligation de faire. Man nödgas därför mot orda
lagen i art. 1142 antaga, att även en obligation de faire kan verk
ställas, så snart icke naturaprestationen oundgängligen förutsätter en
handling av gäldenären själv. För övrigt gör lagtexten själv i denna
anda i art. 1143 och 1144 vissa undantag från huvudregeln. Borge
nären kan nämligen utverka tillstånd att själv prestera på gäldenärens
bekostnad, resp, att själv eller genom exekutiv myndighet förstöra
det som gjorts i strid mot en förpliktelse. Jfr Baudry-Lacan
tinerie & Barde, a.a. XII nr 430—439.
Ytterligare är att beakta, att domstolen vid underlåtenhet att full
göra en obligation de faire ou de ne pas faire kan giva ett vitesföre
läggande, astreinte. Härigenom kunde det förefalla som om art. 1142
vore helt försatt ur spel. Detta vite är emellertid endast en bluff; när
vitet skall utdömas — vilket förutsätter att man avstår från ytter
ligare vitesförelägganden — måste vitet transformeras till ett skade
stånd och det i föreläggandet utsatta beloppet måste vid behov redu
ceras till beloppet av styrkt skada. Astreinte kan sålunda icke betrak
tas såsom ett tvångsmedel att genomdriva naturaprestation i annan
mening än skadeståndet på grund av sin individualpreventiva verkan
kan det. Se Planiol II nr 1647—1660, Kayser i Revue trimestrielle de droit civil 1953 s. 209 ff., samt Ekelöf, Straffet,
s. 195 ff.
Schweizisk rätt upptog i OR 1881 Art. 111 regeln i Cciv art. 1142,
men sedan man kommit till insikt om bristerna i denna regel uteläm
nades den i OR 1911, som överlämnar åt den kantonala exekutionslagstiftningen att avgöra, i vilken utsträckning fullgörande skall
kunna framtvingas. Distinktionen mellan dare (sachliche Leistung)
och facere (persönliche Leistung) spelar dock alltjämt en roll. Så
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som exempel på dare nämnas Kauf- und Mietvertrag, såsom exempel
på facere Dienst- und Werkvertrag. Se Oser, Vorbem. zu Art. 1—67
not 68—71, Vorbem. zu Art. 97—109 not 1, Art. 97 not 19—22. Jfr
A 1 m é n § 21 not 103.
Tysk rätt slutligen har inriktat sina regier direkt på delprestatio
nerna. Se ZPO §§ 883—890 med kommentar av Stein & Jonas.

Avslutningsvis må antecknas, att den anglosachsiska rätten
angriper förevarande problem från helt andra utgångspunkter.
Huvudregeln är här helt enkelt att tvång till fullgörelse, specific
performance, skall vara en undantagsföreteelse, som ställes till
borgenärens förfogande endast då särskilda skäl tala för detta.
Specific performance föreskrives sålunda i regel blott då skade
stånd icke ger borgenären tillräcklig gottgörelse. Detta kan vara fallet
t.ex. om viss egendom för borgenären har större värde än marknads
värdet. Så anses i allmänhet vara fallet med fast egendom. Vid
prestationer grundade på avtal kräves vidare såsom huvudregel att
situationen är sådan att även gäldenären redan vid avtalets ingående
skulle ha kunnat få borgenären tvingad att fullgöra sin prestation;
full ömsesidighet skall alltså föreligga. Slutligen vilja domstolarna
icke ge fullgörelsedom beträffande personliga tjänster och ej heller
eljest då fullgörelsen avser en serie handlingar, som skulle kräva en
kontinuerlig kontroll från domstolens sida, överhuvud taget äger
domstolen alltid pröva, huruvida den med hänsyn till samtliga före
liggande omständigheter finner det lämpligt att ge a decree of specific
performance. Se Cheshire & Fifoot Part VIII sect. II: 2, jfr
R a b e 1 I s. 269 ff.

Huruvida den engelska rättens principiella inställning till
fullgörelsetvånget också innebär att fullgörelsetvång i praktiken
förekommer mera sällan än i andra rättssystem må emellertid
vara osagt.
Vad härefter beträffar svensk rätt finner man till en början,
att lagstiftaren i vissa fall uttryckligen förklarat att borgenären
har rätt att kräva fullgörande av den till en viss avtalstyp
hörande naturaprestationen.
Sålunda stadgar köplagen i 21 §, att köparen vid dröjsmål
har rätt att kräva godsets avlämnande, och i 43 § att köparen
vid fel i gods, som till fullgörande av leveransavtal avlämnats,
äger kräva gillt gods.
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Före tillkomsten av köplagen ansågs köparen däremot ej hava rätt
att kräva fullgörande av leveransavtal. Rättspraxis hade under se
nare delen av 1800-talet tillämpat regeln att säljaren sedan leverans
tiden utgått icke kunde mot sitt bestridande förpliktas att fullgöra
avtalet in natura, se A 1 m é n § 21 vid not 105—107. Omkring sekel
skiftet förekom härom en diskussion, som visar hur man gled mellan
de båda plan, där distinktionen mellan dare och facere enligt det
nyss sagda kan göras. I denna diskussion, som fördes mellan B e rg e 1 m e r och Hasselrot (se NJA II 1900 nr 9 och 13) och vari
såväl OR 1881 Art. 111 som Cciv art. 1142 åberopades, talades det
än om leveransavtalet som yn enhetlig avtalstyp, än om de båda for
mer därav som uppkomma allteftersom säljaren skall tillverka den
sålda varan eller icke, utan att man likväl helt renodlade delprestatio
nerna. Se vidare A 1 m é n § 21 vid not 95—104 samt Hasselrot,
Juridiska skrifter, X s. 203 ff. Sedan köplagen 21 § avgjort att köpa
ren vid leveransavtal kan välja att kräva fullgörande, har den disku
terade frågeställningen emellertid endast historiskt intresse. Jfr bet.
1903 om köp s. 76 f. Om finländsk rätt se G. P a 1 m g r e n, Säljares
mora, s. 95 ff.

Vidare stadgar nyttjanderättslagen 4: 7 i 1953 års lydelse att
fastighetsägare eller tomträttshavare, som överskridit sin rätt
eller åsidosatt sin skyldighet på grund av tomträttsupplåtelsen,
är skyldig att återställa vad som rubbats eller fullgöra vad som
eftersatts.
Allmänna föreskrifter av detta slag synas emellertid ha en
begränsad räckvidd. Innebörden kan uppenbarligen icke vara
den att exekutivt tvång skall stå till buds i alla situationer och
beträffande alla slag av delprestationer. 20 Föreskriften torde i
realiteten blott utsäga, att exekutivt tvång är principiellt möjligt,
i den mån de särskilda exekutionsreglerna medge detta.
Annorlunda förhåller det sig om tvång till fullgörande för
klaras vara uteslutet vid en viss avtalstyp — en dylik sats kan
tillämpas fullt ut även om exekutionsreglerna i och för sig icke
skulle lägga hinder i vägen för användningen av tvång.
Någon lagbestämmelse som direkt utesluter exekutivt tvång
vid en viss avtalstyp finnes veterligen icke. Det är emellertid
en utbredd uppfattning att tvång till fullgörande är uteslutet
gentemot arbetstagare (bortsett från det specialreglerade sjö20 Jfr KProp 1953 nr 177 s. 36 och 71 f.
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mansavtalet21) och gentemot syssloman.22 Likaså anses det
uteslutet att en jordägare skulle kunna tvinga arrendator att
bruka eller låta bruka den utarrenderade fastigheten.23 Möjligen
förhåller det sig också så att fullgörelsetvång icke kommer
ifråga gentemot en arbetsgivare som vägrar att återtaga en
med orätt avskedad arbetstagare i sin tjänst — AD brukar
visserligen ålägga en arbetsgivare att göra detta, men till åläg
gandet knytes icke någon sanktion och meningen torde vara att
endast allmänt skadestånd för avtalsbrott (jämte ev. vanligt
sådant) ifrågakommer såsom påföljd om arbetsgivaren fram
härdar.24
På denna punkt möter emellertid en terminologisk fråga.
Om vid en viss förpliktelse fullgörelsetvång är uteslutet men
skadeståndsskyldighet kan inträda såsom påföljd av underlåten
uppfyllelse, kan situationen beskrivas antingen så att för
pliktelsen är gällande men exekutivt tvång uteslutet eller
också så att gäldenären har en rätt att genom uppsägning
bringa förpliktelsen att upphöra, med skyldighet dock att betala
ersättning. Valet mellan dessa båda alternativ är konventionellt;
vanligen använder man det förstnämnda alternativet i de i
föregående stycke nämnda fallen.25
Om vi härefter se på exekutionsreglerna i deras relation till
olika delprestationer, finna vi att exekutivt tvång i princip
alltid står till buds ifråga om förpliktelser att överföra besitt
ning. Däremot är läget ett annat ifråga om förpliktelser som
eljest gå ut på att gäldenären skall göra något eller som gå
ut på att han icke skall göra något.
En förpliktelse som går ut på att gäldenären skall göra något
kan genomdrivas med hjälp av ett vitesföreläggande.26 UL 38 §
21 Se ovan § 32 vid not 13.
22 Se t.ex. SOU 1935: 18 s. 193 samt FLU uti. 1922 nr 9 s. 12. Jfr bet.
1901 om arbetsavtal s. 22 f. Jfr också om syssloman Hasselrot, HB,
VII s. 1424. Ej så avvisande Hassler, Utsökningsrätt, s. 121.
23 Se FJB I 1905 s. 168. Annorlunda betr, landbo enligt JB 16: 7.
24 Jfr ADD 1942 nr 67.
25 Om det sistnämnda alternativet — rätt att säga upp med ersättnings
skyldighet — se nedan § 59 vid not 32 ff.
28 Se ovan § 32 vid not 7—8.

378

VILKA ANSPRÅK?

§ 32

stadgar emellertid att överexekutor kan förelägga en tredskande
gäldenär vite blott »där det finnes lämpligt». Denna general
klausul, som uppenbarligen är ex analogia tillämplig även då
det begäres att domstol skall ge ett vitesföreläggande, ger myn
digheten möjlighet att beakta bl.a. den i det föregående anförda
synpunkten att gäldenärens personliga frihet bör respekteras
men ger å andra sidan ingen direkt anvisning om i vilken
utsträckning detta skall ske. Det sparsamma rättsfallsmaterialet
tillåter ej heller några mera vittgående slutsatser rörande den
praktiska tillämpningen.
Den tyska ZPO skiljer mellan:
a)
Handlingar som vem som helst kan företaga (§ 887).
b)
Handlingar som endast gäldenären kan företaga (§ 888).
Inom den senare gruppen gör man skillnad mellan:
ba) Handlingar som uteslutande bero av gäldenärens vilja (t.ex.
att lämna upplysningar eller redovisning, att utfärda betyg).
bb) Handlingar som icke uteslutande bero av gäldenärens vilja
utan antingen förutsätta en speciell förmåga hos honom eller också
förutsätta tredje mans medverkan.
Ifråga om gruppen a) hänvisas borgenären till att själv skaffa sig
fullgörelse på gäldenärens bekostnad. Handlingar som tillhöra grup
pen ba) kunna uttvingas med åtgärder motsvarande vårt vitesföreläg
gande (ej blott vite i penningar utan även frihetsberövande). Dock
får tvång ej förekomma vid Dienstvertrag. Beträffande gruppen bb)
slutligen är tvång till fullgörelse uteslutet.

T r y g g e r vill i sin framställning av utsökningsrätten över
föra dessa tyska distinktioner till den svenska rätten. De svenska
domstolarnas praxis överensstämmer också, så långt material
för ett bedömande finnes, på det hela taget härmed.
Om man till en början ser på handlingar som vem som helst
kan företaga, är det vanligt att borgenären hänvisas till att
själv skaffa sig fullgörelse på gäldenärens bekostnad.27 Det
finns emellertid också exempel på att vitesföreläggande kommit
till användning i en dylik situation.28
27 Se nedan § 33 före not 1 och § 46 efter not 6.
28 H 1931 s. 208 (I). Så också Hassler, Utsökningsrätt, s. 120. Se
vidare W i k a n d e r, Materiella arbetsbetinget, s. 93 f. och 111 f.
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Vad härefter beträffar handlingar som endast gäldenären kan
företaga och som uteslutande bero på hans vilja, är att anteckna
ett flertal fall i vilka en gäldenär förelagts vid vite att avgiva
redovisning eller att avgiva en viljeförklaring. 29
Något exempel på fullgörelsetvång beträffande en handling
som endast gäldenären kan företaga men som icke uteslutande
beror av hans vilja känner förf, å andra sidan icke.30
När det gäller förpliktelser som gå ut på att gäldenären icke
skall göra något återkommer regeln att vitesföreläggande ges
blott »där det finnes lämpligt». Här lärer det emellertid sällan
bli fråga om att av hänsyn till gäldenärens personliga frihet
avböja fullgörelsetvång beträffande en förpliktelse som eljest
erkännes såsom giltig. Däremot blir det av betydelse att vites
föreläggande enligt UL 38 § blott får ges vid »tredska» hos
gäldenären; detta synes innebära att ett föreläggande icke kan
ifrågakomma förrän gäldenären en gång överträtt sin för
pliktelse.31
D. Gränserna för användning av exekutivt tvång.
Möjligheten till användning av exekutivt tvång har sin
naturliga gräns däri, att en prestation som är omöjlig icke kan
framtvingas. Emellertid drar man icke alltid gränsen för
tvångets användning vid den punkt där omöjlighet föreligger,
utan man gör ibland halt ett stycke dessförinnan. Vare sig
29 Om redovisning se H 1927 s. 320, 1939 s. 449, 1941 s. 520, 1943 s. 151,
1945 s. 475, SvJT 1918 rf. s. 86. Om viljeförklaring se ovan § 32 vid not
9—12. Jfr H 1918 s. 548 (gäldenären ålades vid vite att tillhandahålla
handelsböcker för granskning). Jfr också bet. 1912 om kommission s. 82
(civil kommissionär bör kunna genom,vite tillhållas att uppge medkontrahentens namn m.m.).
30 Jfr H 1940 s. 601 (gäldenären förelädes att låta döda inteckningar,
men icke vid vite utan vid äventyr av skadestånd; se härom ovan § 32
not 2). Jfr också H 1895 s. 165.
31 Se Hassler, Utsökningsrätt, s. 123. Den tyska ZPO § 890 förut
sätter däremot att föreläggande kan ges utan föregående överträdelse, ev.
redan i domen. Jfr i svensk rätt GB 15: 11.
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gränsen drages på det ena eller på det andra stället uppstår den
processuella frågan i vilken ordning hindret för exekution skall
konstateras.
1. Offergränsen vid exekution.
En gäldenär kan, såsom i det följande skall omtalas, under
vissa omständigheter frånträda en förpliktelse som blivit alltför
betungande för honom eller åtminstone påkalla jämkning av
denna. Man talar med syftning härpå om den »offergräns» över
vilken gäldenären icke är förpliktad att gå då han skall full
göra en förpliktelse.32 Det förekommer också att ett avtal utan
någon åtgärd från gäldenärens sida upphör att gälla på grund
av att offergränsen överskridits.33
Ytterligare kan man i detta sammanhang peka på den mo
derna tendensen att vid fastställandet av ett skadestånd beakta
även gäldenärens förmögenhetsförhållanden och sålunda in
casu fastställa en offergräns.34
Frågan om offergränsen kommer igen i en annan variant när
det gäller tvång till fullgörelse. Även om icke något av de nyss
åsyftade fallen föreligger kunna förhållandena vara sådana att
ett exekutivt tvång skulle vara alltför betungande för gälde
nären. Man har alltså haft anledning att draga upp en särskild
offergräns utöver vilken det exekutiva tvånget ej får gå.
Det främsta exemplet härpå ge reglerna om utmätningsfri
egendom (UL 65 §). Dessa kompletteras av vissa regler om
uppskov i ömmande fall med försäljning av utmätt egendom
(UL 88 c §).35
Ifråga om tvång till utgivande av viss egendom finnes icke
någon motsvarande generell begränsning. Lagen om avbetalningsköp innehåller emellertid efter 1953 års omarbetning en
mot UL 65 § svarande ehuru mera begränsad inskränkning i
32
33
34
35

Se nedan § 59 vid not 48.
Se nedan § 61 vid not 13—14.
Se nedan § 47 vid not 31.
Jfr R o d h e, Jämkning av kontrakt, s. 42 f.
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rätten att återtaga avbetalningsgods, liksom också en regel om
uppskov i ömmande fall.36
I övrigt brukar det ibland sägas, att exekution bör vara ute
sluten, om dess genomförande skulle medföra en ur samhällets
synpunkt olämplig värdeförstöring. Man glider härmed över
från omtanke om gäldenären till omtanke om samhället såsom
en totalitet; någon större skillnad i resultatet blir det dock
knappast mellan de båda betraktelsesätten.37 Det förefaller
emellertid som om man i det praktiska rättslivet vore rätt
obenägen att, utanför de i lag reglerade fallen, ur här angivna
synpunkter begränsa borgenärens rätt att erhålla exekution.38

2. I vilken ordning konstateras hinder för
exekution?
Att omöjlighet eller ett därmed likställt hinder för exekution
föreligger konstateras i allmänhet först på exekutionsstadiet.
I de flesta fall sker detta helt enkelt därigenom att exekutionsåtgärden av sig själv rinner ut i sanden: utmätningsmannen
upptäcker t.ex. att ingen utmätningsbar egendom finns att ta
eller att ett föremål, som skulle uttagas, ej kan anträffas.
Hindret kan bero på att gäldenären döljer egendom eller med
orätt förebär att egendomen icke tillhör honom. Häreniot
reagerar lagstiftaren i viss utsträckning med straffhot, ibland
så att gäldenären har en med straff sanktionerad skyldighet
att uppgiva sina tillgångar eller t.o.m. att visa var de finnas,
ibland så att han åtminstone inte får åberopa oriktig handling
eller skenavtal för att hindra att egendomen tages i anspråk.39
Detta straffhot tar emellertid uteslutande sikte på betalnings
36 Se 11 och 12 §§, jfr också 15 §.
37 Se U s s i n g, Alm. Del3, § 9 I C 5, och Ljungman, Prestation in
natura, I s. 44 f.
38 Jfr H 1921 s. 275 (HRn och JustR Bergman mot JustR von Seth),
1949 s. 738 (HD:s majoritet mot JustR Karlgren). Jfr också KProp 1953
nr 177 (departementschefen s. 71 f. mot lagrådet s. 36).
39 Se SL 23: 1.
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förpliktelser, medan förpliktelser att utgiva bestämd egendom
lämnas åt sitt öde.40
Om egendom som skall utgivas veterligen finnes hos tredje
man, kan verkställigheten mot gäldenären få den formen att
borgenären förklaras berättigad att framför gäldenären utfå
egendomen från tredje man. Sedan blir det en särskild fråga
vilka åtgärder som kunna bli erforderliga mot tredje man om
denne icke fullgör sin förpliktelse.41
Vid avhysning kan ett analogt problem uppstå därigenom att
gäldenären låtit tredje man taga fastigheten i besittning. Denna
omständighet anses emellertid icke hindra verkställighet av en
dom varigenom gäldenären förpliktas avträda fastigheten; på
grund av en sådan dom avhysas icke blott gäldenären själv utan
även andra personer som härleda sin rätt från denne.42
När vite användes såsom tvångsmedel kommer emellertid
frågan om hinder för exekution i ett annat läge. Här avstannar
icke verkställigheten av sig själv vid omöjlighet, och den
myndighet som förelägger vitet måste alltså skaffa sig en
något så när välgrundad övertygelse att gäldenären verkligen
kan prestera, innan föreläggande gives.43 UL 38 § markerar
detta genom att kräva »tredska» hos gäldenären.44 Måhända
40 Jfr E k e b e r g, Strahl & Beckman, Förmögenhetsbrotten4, s.
308.

41 Se H 1930 s. 207, där domstolen förklarade A berättigad att utfå egen
dom av B eller, framför B, av annan innehavare. Jfr H 1953 s. 499.
42 H 1921 s. 256, SvJT 1922 rf. s. 9. Se Hassle r, Utsökningsrätt,
s. 39, Lundberg, Handledning för exekutorer4, s. 41 ff., Olivecrona,
Domen, s. 177 f. Annorlunda om gäldenären till tredje man överlåtit sin
rätt gentemot borgenären, H 1949 s. 221.
43 Jfr H 1877 s. 548 (utredning saknades men gäldenären hade ej påstått
att han ej kunde prestera, HD:s majoritet gav vitesföreläggande), 1880
s. 116 (HRn, gäldenären medgav att han kunde prestera), 1891 s. 1, 1928
s. 1 (ej vite då gäldenären pantsatt de inteckningar, som skulle utgivas,
och ej för närvarande vore berättigad att lösa ut dem), 1930 s. 207 (ej
vite då gäldenären ej förfogade över de aktier, som skulle utgivas), 1943
s. 456 (gäldenären bestred att han innehade vissa inteckningar men läm
nade motstridiga uppgifter om var de funnos, vitesföreläggande gavs).
44 Se A 1 m é n Tillägg till § 21 vid not 28, H a s s e 1 r o t, HB, I2
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kan frågan om tredska föreligger t.o.m. prövas ånyo då för
suttet vite skall utdömas.45

E. Tvång till fullgörande mot motprestation.
Ofta har gäldenären rätt att hålla inne sin prestation i avbidan på att borgenären skall fullgöra en motprestation.46 I så
fall behöver gäldenären icke prestera förrän borgenärens pre
station fortskridit till en viss punkt, medan å andra sidan
borgenären icke behöver gå utöver denna punkt förrän gälde
nären presterar. Fråga uppstår hur man skall organisera exeku
tionen för att icke rubba denna ömsesidighet mellan presta
tionerna.47
Vad angår köp av lös egendom har någon gång den meningen
gjorts gällande, att fullgörelsetalan borde ogillas, om ej borge
nären styrkte att han redan vid leveranstiden vidtagit åtmins
tone vissa förberedande åtgärder för att fullgöra avtalet.48
Denna mening har dock ej vunnit allmän anslutning.49
Vissa utländska rättssystem lägga i stället avgörande vikt vid
förhållandena vid tidpunkten för processen.
Enligt schweizisk rätt skall sålunda domstolen ogilla en fullgörelse
talan, om ej borgenären styrker sig hava presterat eller vara beredd
att prestera (OR Art. 82, jfr O s e r, Art. 82 not 5).
Engelsk rätt tillåter en säljare av lös egendom att föra fullgörelse
talan endast om äganderätten till godset övergått (SGA s. 49). Vid
köp av bestämt leveransfärdig! gods övergår äganderätten in dubio
vid avtalet, men vid leveransavtal övergår den såsom huvudregel
först sedan gods under köparens medverkan avskilts eller, utan den
s. 112 f., T r y g g e r, Utsökningslagen2, s. 121, och Hassler, Utsökningsrätt, s. 123.
45 Jfr H 1923 s. 122 och 1942 s. 263 (lagfartsvite utdömdes ej av medel
lös person).
46 Se nedan § 35.
47 Äldre rättspraxis utvisar någon gång en viss tvekan huruvida exeku
tivt tvång i dylika fall står till buds, se åtskilliga vota i H 1877 s. 75,
1887 s. 442 och 1897 s. 488 samt Alm én § 28 vid not 60—65.
48 SJA XXII s. 106, H 1876 s. 437, 1877 s. 262 (diss. i HD), 1897 s. 580
(diss. i RRn).
49 Jfr A I m é n § 28 vid not 66—72 a.
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nes medverkan, överlämnats till en självständig fraktförare (SGA
s. 16—18). Dessa regler ge alltså besked om i vilka fall säljaren kan
utan köparens medverkan åvägabringa förutsättningarna för en fullgörelsetalan och vad han har att prestera för detta ändamål.

Andra rättssystem åter — och däribland det svenska — till
godose ömsesidigheten mellan prestationerna först på exekutionsstadiet. Domstolen bifaller sålunda ett yrkande om fullgörelse med den lokutionen att gäldenären skall betala mot det
att naturaprestationen hålles honom till handa, eller något
liknande.50
Om fullgörandet av motprestationen kräver en samverkan
mellan parterna (såsom t.ex. vid fob-köp) men gäldenären icke
vill medverka, kan det vara nödvändigt att i direktiven för
exekutionsåtgärderna något modifiera borgenärens åligganden.51
I ett avseende anses det dock icke tillåtet att gå förbi gälde
nären, nämligen om han inom mer eller mindre vida gränser
har valrätt beträffande motprestationens beskaffenhet (ej blott
beträffande dess kvantitet). Vid köplagens tillämpning hava
domstolarna ansett, att köparens avtalsbrott ej medför förlust
av valrätten; säljaren kan sålunda icke i köparens ställe speci
ficera utan är hänvisad till utvägen att utverka ett föreläggande
för köparen vid vite att specificera.52
BGB § 264 2 st. låter däremot valrätten övergå på naturagäldenären, sedan naturaborgenären försuttit en av den förstnämnde ut
satt frist.

y

o

III KAP. RÄTT FÖR EN BORGENÄR ATT SJÄLV
SKAFFA SIG FULLGÖRELSE.

S 33.
Om underlåten uppfyllelse föreligger kan en borgenär ha
en rätt att själv skaffa sig fullgörelse genom att ingripa i gäl50 A 1 m é n § 14 vid not 44 a—45 a (se ytterligare H 1938 s. 621). Jfr
BGB § 322 och R a b e 1 Is. 132. Hur ömsesidigheten in concreto skall
bevaras vid exekutionen diskuteras av A 1 m é n § 14 vid not 45 b—46 a;
jfr den tyska ZPO §§ 756 och 765 samt R a b e 1, a.st. Om köp av fast
egendom se H 1911 s. 53, 1925 s. 206 och 485, 1941 s. 376, 1943 s. 30.
51 Se A 1 m é n § 14 not 45.
52 Se Almén Tillägg till § 28 vid not Ila—18. Jfr H 1941 s. 705.
!5 — 557460
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denärens besittningssfär eller eljest företaga handlingar som
normalt icke få företagas av honom.
En dylik rätt att själv skaffa sig fullgörelse kan grundas
ibland på förklaring av exekutiv myndighet, ibland på stad
gande i lag. Det vore tänkbart att den också kunde grundas
på stadgande i avtal.
Borgenären kan i många fall i stället välja att på annat håll skaffa
sig en prestation likvärdig med den gäldenären bort fullgöra. Detta
uttryckes ibland så att borgenären själv fullgör prestationen. Att här
säga att borgenären har en rätt att själv fullgöra synes dock onödigt
och närmast missvisande; det står ju borgenären fritt att göra en dylik
anskaffning alldeles oavsett om gäldenären fullgjort sin prestation
eller ej. Såtillvida ligger det dock en realitet bakom uttryckssättet som
borgenären kan ha rätt att grunda sin skadeståndsberäkning på kost
naden för en dylik ersättningsanskaffning, se nedan § 46 vid not 6.
I fransk rätt, där borgenären icke har rätt att själv häva, säges borge
nären ha rätt att själv fullgöra även i den meningen att han efter att
hava gjort en ersättningsanskaffning icke behöver taga emot gäldenärens naturaprestation, se nedan § 46 efter not 6.

En möjlighet för borgenären att själv skaffa sig fullgörelse
ges av reglerna om kvittning. Det är lämpligt att här beröra
vissa kvittningsregler ur denna synpunkt.

A. Självtäkt på grund av medgivande av exekutiv myndighet.
UL 37 § förutsätter att domstol kan förplikta den tappande
parten att fullgöra något, vid äventyr att det, om han tredskas,
må »genom vederpartens föranstaltande utföras». Om domstol
ej givit sådant förordnande anses överexekutor kunna göra det.1
En dylik förklaring kan givas även om något intrång i
gäldenärens besittningssfär icke ifrågakommer, men den får då
blott den betydelsen att gäldenären eventuellt skall betala
ersättning med den kostnad borgenären åsamkas genom full
görandet.2
1 Se Trygger, Utsökningslagen2, s. 115 f. och 119, Hassler, Utsökningsrätt, s. 119. Jfr H 1949 s. 738.
2 Se Trygger, Utsökningslagen1, s. 481 ff., och Hassler, Utsökningsrätt, s. 398.
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B. Självtäkt på grund av medgivande i lag.

Enligt nyttjanderättslagen äger en hyresgäst i vissa fall på
hyresvärdens bekostnad avhjälpa fel i hyrd lägenhet, om hyres
värden underlåter att på tillsägelse så snart ske kan därom be
sörja.3 Lagen ger alltså hyresgästen rätt att vid kontraktsbrott
från hyresvärdens sida förgripa sig på hyresvärdens egendom i
en utsträckning som eljest icke är medgiven.4
En liknande bestämmelse finnes beträffande arrende.5 Emel
lertid har en arrendator en vittgående befogenhet att utan
jordägarens tillåtelse vidtaga förbättringsarbeten,6 varför det
åberopade stadgandet i själva verket icke innehåller någon
annan påföljd av underlåten uppfyllelse än att jordägaren under
vissa förutsättningar skall ersätta kostnaden för arbetena
ifråga.
I tysk och i schweizisk rätt finner man — förutom motsvarigheter
till NyttjL 3: 11 — allmänna regler enligt vilka en handling företagen
under tillåten utövning av självhjälp icke är rättsstridig och sålunda
icke medför skadeståndsskyldighet. Självhjälp är tillåten för att
säkerställa ett berättigat anspråk, om under de föreliggande omstän
digheterna exekutiv myndighets hjälp icke i tid kan påräknas och
det blott genom självhjälp kan förhindras att anspråket icke alls eller
blott med väsentlig svårighet kommer borgenären till godo. Oavsett
om det resultat borgenären genom självtäkten vunnit i realiteten är
definitivt, får han blott betrakta det såsom ett provisorium och han
måste omedelbart fullfölja sin aktion med de rättsliga åtgärder, som
rätteligen bort tillgripas. Se BGB §§ 229—231 och Enneccerus &
Nipperdey § 242 samt OB Art. 52 med Osers kommentar. Denna
i civilrätten stadgade grund för rättsstridighetens bortfallande accep
teras av straffrätten utan stöd av någon särskild straffrättslig be
stämmelse, se Schönke, Strafgesetzbuch5, s. 208, von Hippel,
Deutsches Strafrecht, II s. 241 f., och Thormann & von Over
beck, Das schweizerische Strafgesetzbuch, I s. 137.
Förf, har icke för svensk rätts del påträffat något spår av en dylik
generell princip, varken i rättspraxis eller i doktrinen.
3
4
5
6

Se NyttjL 3:11 i 1939 års lydelse, jfr också 3: 16.
Jfr FJB I 1905 s. 207 samt KProp 1939 nr 166 s. 66 ff.
Se NyttjL 2: 14.
Jfr NyttjL 2: 16 och 17 samt FJB I 1905 s. 125.
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C. Självtäkt på grund av medgivande i avtal.

Det förekommer ibland att ena parten i ett avtalsförhållande
uttryckligen förbehåller sig rätt att genom självtäkt framtvinga
fullgörelse av skyldighet för andra parten att återställa den
förre tillhörig egendom.
Det har sålunda tidigare varit vanligt att en hyresvärd i av
talet förbehållit sig rätt att utan anlitande av domstol eller
exekutiv myndighet skilja hyresgästen från lägenheten. I vissa
utslag från 1880- och 1890-talen har HD godtagit en sådan
avtalsklausul,7 men i ett plenimål år 1897 ändrade domstolen
ståndpunkt och förklarade att avtalsklausulen icke fritog
hyresvärden vare sig från ansvar enligt dåvarande SL 10: 20
eller från skadeståndsskyldighet.8
Det har likaså varit vanligt — och torde ännu förekomma —
att den som sålt gods mot ägareförbehåll i avtalet förbehåller
sig rätt att återtaga godset utan anlitande av domstol eller
exekutiv myndighet. Ej heller dessa klausuler befria gäldenären
från ansvar för självtäkt eller egenmäktigt förfarande.9
Det händer att en redare i ett tidscerteparti förbehåller sig rätt att
vid bristande betalning taga tillbaka fartyget utan anlitande av dom
stol. Denna klausul är obehövlig såtillvida som återtagandet över
huvud taget icke kan betraktas såsom en kränkning av tidsbefraktarens besittning. Klausulens syfte är emellertid att fritaga redaren
från den honom enligt fransk rätt åliggande skyldigheten att begära
domstols förklaring då han vill häva avtalet. Se Jantzen, Godsbefordring2, s. 410 ff., särskilt s. 420 f., och nedan § 38 efter not 30,
jfr H 1940 s. 151.

D. Kvittning såsom tillåten självtäkt.

Man kan se kvittningen antingen såsom ett medel att fullgöra
huvudfordran eller såsom ett medel att driva in motfordran.
7 Se H 1889 s. 161, 1896 s. 185.
8 H 1897 s. 120, se även H 1908 s. 550.
9 Se bet. 1914 om avtal s. 203 samt H 1948 s. 230.
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Det är ändamålsenligt att vid behandlingen av kvittningsinstitutet utgå från den förra synpunkten och så har skett i det
föregående.10 På denna plats i framställningen är det emellertid
erforderligt att beröra vissa problem, som uppstå då man be
traktar kvittningen såsom ett medel att driva in motfordran.11
Ur den synpunkt som här är aktuell kan man se kvittningen
som en form av tillåten självtäkt varmed gäldenären driver in
motfordran.
För att kunna verkställa en dylik indrivning måste den
kvittande fullgöra de borgenärsförpliktelser som åligga honom
beträffande motfordran. Han måste sålunda på begäran lämna
kvitto, och han måste vidare, om motfordran grundas på
ett presentationspapper, återställa detta eller visa att anteckning
gjorts därå.12
Ett särskilt problem är om gäldenären har rätt att välja
mellan flera motfordringar, då han har möjlighet att driva
in någon av dem genom kvittning. Detta problem har behand
lats i annat sammanhang i det föregående.13
Ibland kan denna självtäkt överskrida gränserna för vad man
vill tolerera. Det har sålunda i doktrinen diskuterats om man
icke borde förbjuda kvittning i vissa situationer som karakteri
seras därav att gäldenären olovligen tillgodofört sig borgenären
tillhörig egendom eller olovligen tillfogat denne skada, och
därefter vill fullgöra den sålunda uppkomna huvudfordran
genom kvittning med motfordran. Om kvittning här medgives,
har gäldenären i realiteten genom den olovliga handlingen drivit
in sin motfordran.
Rabenius har gjort gällande att kvittning bör vägras om
den olovliga handlingen vidtagits i syfte att driva in motfordran,
10 Se ovan § 6.
11 Därvid bibehålies den vid kvittningsinstitutets tidigare behandling an
tagna terminologin att termerna gäldenär och borgenär hänföras till huvud
fordran, ehuru det här är motfordran som står i förgrunden.
12 Se närmare SkbrL 21 § och ovan § 18 vid not 50 ff.
13 Se ovan § 16 vid not 5—8.
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andra nordiska författare ha velat gå ännu ett steg längre.14
Hur svensk rättspraxis ser på problemet kan icke angivas.15
Möjligheten att driva in motfordran genom kvittning skapar
vissa risker för gäldenären. Det kan nämligen visa sig, att hans
åtgärd var förhastad emedan motfordran icke existerade, åt
minstone icke till det belopp han tänkt sig. Han har då på grund
av sin obefogade kvittningsåtgärd försummat att fullgöra
huvudfordran och ådragit sig påföljder därav. Detta kan
ibland vara en så allvarlig risk, att gäldenären icke vågar ut
nyttja möjligheten att på detta sätt driva in motfordran.
Detta läge uppkommer ofta vid hyresavtal, där hyresgästen
kan vilja driva in en fordran mot hyresvärden genom att göra
avdrag på hyran men då löper risken att hyresvärden häver
avtalet under påstående att avdraget är obefogat. För att i
denna situation hjälpa hyresgästen har lagen givit honom en
möjlighet att nedsätta avdragsbeloppet hos överexekutor, som,
såvida hyresvärden väcker talan inom tre månader, skall till
handahålla beloppet till den av parterna som befinnes berät
tigad därtill.16 Har hyresgästen förfarit på detta sätt, äger
hyresvärden icke häva avtalet, även om avdraget skulle befinnas
obefogat.
Huvudproblemet rörande kvittning såsom medel för indriv
ning av motfordran avser emellertid prioriteten i konkurs. Detta
problem faller utanför detta arbetes ram.
IV
g 34

KAP. RÄTT FÖR EN GÄLDENÄR ATT PRESTERA
GENOM DEPOSITION.

Dröjsmål på borgenärens sida kan ge gäldenären rätt att
fullgöra sin prestation genom deposition. Reglerna härom ha
redan behandlats i det föregående, i samband med övriga
regler om prestation genom deposition. Det är därför tillräckligt
att här hänvisa till det förut sagda.1
14 Se närmare R a b e n i u s i TfR 1919 s. 30 ff., Ilium, Modregning,
s. 137 ff., A r n h o 1 m, Streiftog, s. 91 ff.
15 Jfr dock H 1910 s. 531 (HovRn).
16 Se NyttjL 3:22.
1 Se ovan § 12 vid not 31—50.
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e __
A. Inledning.
8 35.
En påföljd av underlåten uppfyllelse eller avvikelse kan vara
att borgenären har rätt att tills vidare innehålla en honom
åliggande prestation.
Denna typ av påföljd förutsätter såsom huvudregel att skuld
förhållandet är ömsesidigt, dvs. att båda parterna ha förplik
telser av den typ som tidigare benämnts gäldenärsförpliktelser.1
Vid behandlingen av rätten att hålla inne är det emellertid
lämpligt att såsom gäldenär beteckna den part, på vars sida
underlåten uppfyllelse eller avvikelse föreligger, och såsom
borgenär den part, som gör påföljden gällande och sålunda
håller inne sin prestation.
Även i ett ensidigt skuldförhållande kan dock en rätt att hålla
inne föreligga, nämligen gäldenärens rätt att hålla inne sin
prestation vid underlåten uppfyllelse av en borgenärsförpliktelse. Detta specialfall lämnas tills vidare å sido.2
Man brukar vid ömsesidiga skuldförhållanden skilja mellan
två olika typer av rätt att hålla inne. Den ena typen, som
benämnes retentionsrätt, kan föreligga i sådana fall då borge
närens förpliktelse går ut på att han skall till gäldenären åter
ställa egendom som tillhör denne (eller tredje man som ställt
den till gäldenärens förfogande). Den andra typen kan föreligga
i sådana fall då borgenärens förpliktelse går ut på att han skall
till gäldenären utgiva egendom som tillhör borgenären själv
(eller tredje man som ställt den till hans förfogande) eller där
borgenärens förpliktelse går ut på att han skall göra något
annat än överföra besittning eller på att han icke skall göra
något. Denna senare typ saknar vedertagen benämning; förf,
vill i fortsättningen benämna den detentionsrätt.3
1 Jfr ovan § 2 vid not 30—32.
2 Se härom nedan § 35 vid not 83—94.
3 Termen detentionsrätt användes i äldre språkbruk ofta med den
innebörd termen retentionsrätt nu har, se t.ex. Schrevelius, Civilrätt,
II2 s. 292, samt motiven till FHB 1826 8 kap. och FHB 1850 8 kap. Då
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De givna definitionerna på retentionsrätt och detentionsrätt
ge otillräcklig ledning när det gäller egendom som är föremål
för en ännu icke fullbordad överlåtelse, såvida man icke vill
anknyta till en viss antagen tidpunkt för äganderättens över
gång.4 Rättspraxis ger på denna punkt inga säkra besked. Det
må emellertid antecknas, att A1 m é n till retentionsrätt hänför
den rätt att hålla inne godset som omtalas i köplagen 36 §5
och 57 § 2 st.6, i båda fallen till säkerhet för vårdkostnader,
medan han till detentionsrätt hänför icke blott säljarens rätt
enligt 14 § utan även köparens rätt enligt 57 § 1 st. att efter
hävning hålla inne godset till säkerhet för sitt anspråk på
att återfå köpeskillingen.7 Denna åsikt synes vara allmänt
omfattad.8
Vid sidan av den med besittning förenade retentionsrätten
kan man ställa en försvagad retentionsrätt, innebärande att
borgenären väl icke har besittning till den egendom rätten avser
men dock med stöd av ett straffhot upprätthåller vissa in
skränkningar i gäldenärens rätt att förfoga över egendomen.
Det förekommer också att man i motsvarande mening kan tala
om en försvagad detentionsrätt. Innebörden härav belyses när
mare i det följande.9
Å andra sidan är retentionsrätten i vissa fall kompletterad
termen detentionsrätt emellertid helt kommit ur bruk, kan det ej gärna
vålla någon olägenhet att den nu upptages i en ny betydelse.
A 1 m é n använder i brist på annan beteckning termen retentionsrätt
även för det som här kallas detentionsrätt, se § 14 vid not 38 a. Häremot
t.ex. Hasselrot, HB, I2 s. 64. Jfr ett i TfR 1942 s. 20 återgivet ut
talande av Emil Stang. Bomgren använder i SvJT 1942 s. 292
termen »retineringsrätt».
4 Så förfar i viss mån A 1 m é n, se Tillägg till § 14 samt § 36 vid
not 51 a.
5 Almén §36 vid not 48—53.
6 Almén § 57 vid not 140—141.
7 A1 m é n §57 vid not 49—50.
8 Se lagberedningen i SOU 1947: 38 s. 232 och B r a m s j ö, Avtals åter
gång, s. 374 ff. Jfr U n d é n, Sakrätt, I2 s. 364.
9 Nedan § 35 vid not 35—36 och 70—71.
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med en rätt för borgenären att genom självtäkt sätta sig i be
sittning av egendom som gäldenären har i sin besittning.10
Anledningen till att borgenären håller inne sin prestation
är vanligen att han vill förmå gäldenären att prestera. Borge
nären fordrar alltså fullgörande11 och använder innehållandet
såsom påtryckningsmedel.
Det kan emellertid hända att påtryckningsmedlet icke leder
till önskat resultat, i det att gäldenären icke kan förmås att
prestera. Den uppkomna situationen måste då på något sätt
avvecklas.
Såvitt gäller retentionsrätten kan avvecklingen ofta ske där
igenom att borgenären förfogar över den egendom han inne
hållit och förvandlar den i penningar, varefter han skaffar sig
fullgörelse genom kvittning.12 Om borgenären har en sådan rätt
att förfoga över innehållen egendom, säger man i regel att han
har icke en retentionsrätt utan en panträtt. Denna terminologi
gör emellertid icke rättvisa åt det förhållandet att panträtten
är en komplex rättighet, sammansatt av åtskilliga olika led,
av vilka rätten att hålla inne kan vara ett, rätten att förfoga
över egendomen ett annat. Förf, föredrar att i denna framställ
ning renodla rätten att hålla inne och talar alltså om reten
tionsrätt vare sig rätten att hålla inne ingår såsom led i en pant
rätt eller icke.
Även om borgenären icke har rätt att förfoga över innehållen
egendom kan han i allmänhet få situationen avvecklad genom
att söka utmätning för sin fordran och anvisa egendomen så
som utmätningsobjekt.13 Om emellertid egendomen icke är
duglig såsom utmätningsobjekt eller om borgenärens fordran
är preskriberad, saknas denna möjlighet och den svävande
situationen blir permanent.14
10 Se NyttjL 2:42 och 3:45. Se vidare Undén, Sakrätt, I2 s. 59 f.
och 367 ff. Undén använder för denna rätt beteckningen perklusionsrätt.
11 Se ovan § 32 vid not 2.
12 Se nedan § 36.
13 Se nedan § 36 vid not 4.
14 Jfr 111 u m i UfR 1953 s. 312 ff.
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Om det åter är fråga om detentionsrätt avvecklas situationen
i allmänhet därigenom att borgenären häver avtalet och där
igenom gör innehållandet definitivt.15 Ibland blir emellertid
innehållandet automatiskt definitivt, nämligen om borgenärens
förpliktelse under innehållandet blir omöjlig och avtalet där
med utan hävning förfaller.16 Någon gång kan situationen också
avvecklas därigenom att borgenären förfogar över ett tillämnat
prestationsobjekt, som han hållit inne, och presterar därvid
influtet surrogat.17
Retentionsrätten är alltså ett provisorium i avbidan på fullgörelse, direkt eller genom borgenärens förfogande över den
innehållna egendomen. Detentionsrätten är ett provisorium i
avbidan på fullgörelse (i den ena eller andra formen) eller i
avbidan på hävning (resp, förpliktelses upphörande utan häv
ning). Om intet av dessa alternativ kommer ifråga, kan borge
nären icke hålla inne sin prestation.18
Mellan retentionsrätt och detentionsrätt föreligger ytterligare
den olikheten att rättsverkningarna gentemot tredje man icke
överensstämma. Dessa frågor höra till sakrätten och falla utan
för den föreliggande framställningen.19

B. När förekommer retentionsrätt^
Retentionsrätt kan förekomma på grund av stadgande i avtal,
vanligen i den formen att borgenären förbehåller sig panträtt.
Intresset knyter sig emellertid främst till frågan i vilken ut15 Se nedan §§ 37—38. Härmed likställes att borgenären påfordrar att
återgång av avtal skall inhiberas, se nedan § 37 vid not 54.
16 Se nedan § 37 vid not 25.
17 Se nedan § 36 vid not 8—10.
18 Om sålunda en köpare erhållitgodsbehäftatmed fel men icke be
varat sin rätt att häva eller krävagillt gods (KöpL 52 § 2 st.), kan han
icke innehålla köpeskillingen i dess helhet — däremot kan han kvittnings
vis tillgodoräkna sig ett skadestånd eller ett avdrag på köpeskillingen. Jfr
H 1900 s. 230 och 398, 1910 s. 636. Måhända bör även H 1943 s. 272 ses ur
denna synpunkt.
19 Se om retentionsrätt U n d é n, Sakrätt, I2 s. 378 ff., om detentions
rätt A 1 m é n Tillägg till § 14.
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sträckning retentionsrätt förekommer utan att detta särskilt
avtalats. Härom finnas vissa lagstadganden — man brukar i
dessa fall tala om legal panträtt eller legal retentionsrätt.201 vad
mån retentionsrätt kan föreligga utanför dessa särskilt reglerade
fall är ovisst. Rättspraxis ger föga ledning och doktrinen är
splittrad.21
En huvudgrupp av lagstadgade fall av retentionsrätt omfattar
vissa situationer då borgenären genom avtal fått egendom i sin
besittning och därefter fått fordran mot gäldenären på grund
av att han i anledning av avtalet vårdat egendomen eller ned
lagt arbete eller kostnader på den. I anslutning till 1800-talets
civillagsförslag har U n d é n velat generalisera dessa regler så
lunda att retentionsrätt bör tillkomma icke blott låntagare,
depositarie och hantverkare utan även »exempelvis legotagare,
mandatarie, fraktförare eller annan som enligt avtal fått annans
egendom i sin besittning och förvärvat ett ersättningsanspråk
på grund av egendomens vårdande, förvaring, reparation, trans
port e.d.».22 Det återstår att se i vilken utsträckning rättspraxis
kommer att följa detta uttalande.23
Ibland har innehavaren av annans egendom rätt att hålla
inne denna till säkerhet för därå nedlagda kostnader eller vissa
andra fordringar, ehuru något avtalsförhållande icke föreligger
mellan parterna.
Sålunda anses retentionsrätt föreligga för den som bärgat
eller hittat gods, till säkerhet för omkostnader samt för bärgar
20 Se U n d é n, Sakrätt, I2 s. 336 ff., 345 ff. och 359 ff. Jfr Hammar
skjöld, Fraktaftalet, s. 134 f., 147 f., 153 f. och 158 f. RB 1734 15:12
är numera upphävd, men någon ändring i sak synes icke ha varit åsyftad,
jfr SOU 1938:44 s. 176.
21 Se närmare U n d é n, Sakrätt, I2 s. 370 ff.
22 U n d é n, Sakrätt, I2 s. 372. Märk dock att åtskilliga fraktförare redan
på grund av lag eller författning äga retentionsrätt, se järnvägstrafikstad
gan § 77, SjöL 113 §, luftbefordringslagen 13 §.
23 I H 1947 s. 539 tillerkändes en fraktförare som ombesörjde järn
vägstransport rätt att hålla inne godset. Se också H 1953 s. 499 (travträ
nare). Hovrättsavgörandena SvJT 1919 rf. s. 61, 1931 rf. s. 50 och 1932 rf.
s. 43 ge emellertid uttryck för en mera restriktiv inställning; jfr minori
teten i SvJT 1923 rf. s. 76.
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lön resp, hittelön.24 Likaså föreligger retentionsrätt i sådana
fall då retinenten utövat en honom enligt särskilda bestämmel
ser tillkommande rätt att sätta sig i besittning av annans
egendom, t.ex. vid olovlig jakt begagnade redskap.25
Huruvida den som med äganderättsanspråk besitter annans
egendom men efter klander nödgas avstå från denna har reten
tionsrätt för kostnader som nedlagts å egendomen är ovisst.
Beträffande lös egendom saknas allt material för frågans be
svarande. Beträffande fast egendom synes det vara vedertagen
uppfattning att besittaren de lege lata har retentionsrätt.26 FJB
1847 10: 23 upptog också en dylik regel, men sedermera har lag
beredningen avvisat denna lösning. 1909 års förslag ansåg retentionsrätten oförenlig med inskrivningssystemet och ville ersätta
den med en rätt till tvångsinteckning,27 medan 1947 års förslag
gått ett steg längre och avvisat varje form av säkerhetsrätt
med hänvisning till olägenheten av att en fastighet kan komma
att under lång tid belastas av ett till storleken ej fixerat
anspråk.28
I samtliga nu nämnda fall, där en legal retentionsrätt före
ligger, har gäldenärens icke fullgjorda prestation ett samband
med den egendom som hålles inne, i det att innehållandet sker
emedan retinenten ej erhållit ersättning för en prestation som
avser samma egendom. Man brukar säga att det föreligger konnexitet mellan gäldenärens prestation och egendomen ifråga.
Kan rätt att hålla inne föreligga även om en dylik konnexitet
icke föreligger? Om man ser på de lagstadgade fallen av reten
tionsrätt så är det påtagligt att man där uppställt ganska
stränga krav på konnexitet29 och att praxis varit ganska ovillig
24 U n d é n, Sakrätt, I2 s. 373.
25 A.a. s. 57 ff., 341 och 373.
26 FJB III 1909 s. 251, jfr U n d é n, Sakrätt, II: l3 s. 76 med hänv.
Belägg ur rättspraxis saknas dock.
27 FJB III 1909 s. 252 f., se vidare nedan § 35 vid not 67.
28 SOU 1947:38 s. 234 f., jfr B r a m s j ö, Avtals återgång, s. 381.
28 Ett undantag utgör KommL 32 §, som ger handelskommissionär pant
rätt gentemot kommittent, som är köpman, även för fordran som grundar
sig å annat kommissionsuppdrag för kommittentens rörelse. Jfr bet. 1912
om kommission s. 112 ff.
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att utvidga rätten att hålla inne till att gälla även till säkerhet
för fordringar som kunna sägas vara konnexa i lika mån som
de i lag uttryckligen nämnda.30 Därav torde man kunna sluta,
att det icke kommer ifråga att medgiva en legal retentionsrätt
då konnexitet icke föreligger. Det gäller sålunda, som Undén
uttrycker saken, icke såsom allmän regel att en person, som har
en fordran gentemot en annan och därjämte har i sin besittning
någon gäldenärens egendom, skulle vara befogad att betrakta
denna egendom såsom säkerhet för utfåendet av sin fordran.31
Retentionsrätt kan avse såväl egendom med bytesvärde som
egendom utan sådant värde.32 Ibland kan rätten vara utesluten
på grund av egendomens betydelse för ägaren; detta gäller sär
skilt egendom som saknar bytesvärde. Det anses sålunda icke
vara tillåtet — icke ens med stöd av avtal — att hålla inne
annans ransoneringskort till säkerhet. Ej heller anses det tilllåtet att under åberopande av retentionsrätt hindra en konkurs
förvaltare att komma i besittning av gäldenärens räkenskaps
böcker33
I tysk rätt brukar man ställa upp en allmän, för fall av denna typ
avsedd princip att retentionsrätt icke får utövas i strid mot tro och
heder, seEnneccerus & Lehmann §25 II a).

Även risken för missbruk från borgenärens sida kan motivera
att retentionsrätt är utesluten. En fullmäktig anses sålunda icke
kunna innehålla en skriftlig fullmakt, som huvudmannen begär
att återfå i syfte att fullmakten därmed skall vara återkallad.34
30 Jfr ovan § 35 not 23.
31 Undén, Sakrätt, I2 s. 362.
32 Jfr KommL 74 §.
33 Uttalanden av styrelsen för Sveriges advokatsamfund, se TfSA 1943
s. 74 och 1949 s. 30 f. Det sist nämnda uttalandet kan dock motiveras även
därmed att det oavsett egendomens betydelse måhända icke föreligger ett
sakrättsligt skydd mot konkursboet.
Ett i praktiken diskuterat gränsfall är huruvida en revisor kan inne
hålla räkenskapsböcker som uppdragsgivaren behöver för avgivande av
självdeklaration. Se om dessa problem vidare Pedersen, Indledning til
sagforergerningen, I s. 248 ff., och H j e j 1 e, Bidrag til Laeren om Tilbageholdelsesret i Ting, TfR 1932 s. 352 ff., särskilt s. 356 ff.
34 Bet. 1914 om avtal s. 90.
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Tysk rätt har åtskilliga stadganden om legala panträtter, t.ex. för
hyresvärd och för tillverkare (BGB §§ 559 och 647). Vid sidan härav
ger BGB § 273 en allgemeines Zurückbehaltungsrecht, som delvis
motsvarar vår retentionsrätt. Sådan rätt föreligger om de båda presta
tionerna avse »samma rättsförhållande»; detta tolkas emellertid myc
ket generöst så att det räcker om de framstå såsom en ekonomisk
enhet. Även om icke något rättsförhållande föreligger kan Zurück
behaltungsrecht föreligga om retinentens fordran avser omkostnader
för egendomen eller ersättning för en av egendomen orsakad skada.
Se Enneccerus & Lehmann §25. Om sålunda denna rätt
föreligger i flera fall än retentionsrätt, så är den å andra sidan sva
gare; den saknar sålunda verkan i gäldenärens konkurs. Den upphör
vidare om säkerhet ställes.
Köpmän emellan gäller en kaufmännisches Zurückbehaltungsrecht
(HGB § 369), där kravet på konnexitet är till stor del uppgivet, sam
tidigt som rätten i sakrättsligt avseende är så stark att den närmar
sig en legal panträtt.
BGB § 273 och HGB § 369 ha i schweizisk rätt en motsvarighet i
ZGB Art. 895, som även utanför kommersiella förhållanden ger retinenten ett starkt sakrättsligt skydd.
Fransk rätt saknar nästan helt stadganden i ämnet, men rättspraxis
har accepterat en droit de retention, som täcker bl.a. våra legala pant
rätter och retentionsrätt. Man har i formeln debitum cum re junctum
uttryckt kravet på samband mellan det objekt som hålles inne och
den fordran för vilken innehållandet sker. Le droit de retention ger
formellt icke någon förmånsrätt i konkurs, men då retinenten likväl
anses kunna hindra att objektet utgives till konkursboet eller dess
successor, får han en mycket stark ställning. Se P 1 a n i o 1 II nr
3270 ff., Colin & Capitant II nr 1473 ff.
I engelsk rätt motsvaras retentionsrätt av the common law lien or
possessory lien. Jfr Chitty, bl.a. Chapt. XXVII sect. I (d).

Till sist återstår att säga några ord om den företeelse som
i det föregående 35 benämnts försvagad retentionsrätt och som
innebär att borgenären med stöd av straffhot upprätthåller vissa
inskränkningar i gäldenärens rätt att förfoga över egendom
som tillhör denne och befinner sig i hans besittning. Denna
situation föreligger vid hypotekarisk pantsättning av spannmål.
Intill dess pantskulden betalats gäller här, att den pantförskrivna
spannmålen icke, vid äventyr av straff, får utan panthavarens
35 Ovan § 35 vid not 9.
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medgivande bortföras eller utlämnas från den i upplåtelsehand
lingen angivna fastigheten eller inom denna förflyttas från den
plats, som i samma handling angivits.36

C. När förekommer detentionsrätt?
Detentionsrätt förutsätter i regel, att den prestation, som icke
uppfyllts, och den prestation, som med anledning därav hålles
inne, avse uppfyllelse au ett avtal. Den motsvarar i dessa fall
vad som i kontinental doktrin benämnes exceptio non adimpleti
contractus eller exceptio non rite adimpleti contractus, dvs. in
vändning att avtal icke fullgjorts, resp, icke rätteligen fullgjorts.37
Detentionsrätt kan också föreligga vid återgång av ett avtal,
som helt eller delvis fullgjorts å ömse sidor.

1.

Detentionsrätt vid uppfyllelse av avtal.

En undersökning av förekomsten av detentionsrätt till säker
het för uppfyllelse av avtal är förenad med vissa svårigheter.
Man kan vid ett studium av lagstiftning och rättspraxis iakt
taga en viss benägenhet hos lagstiftare och domstolar att vid
avtal ställa de avtalande parternas prestationer i beroende av
varandra. Materialet är dock relativt sparsamt, vilket möjligen
kan bero på att allmänheten anser det vara rätt självklart att
detentionsrätt skall föreligga. Det är alltså rätt ovisst hur långt
användningsområdet för detta institut sträcker sig.38
Köplagen stadgar i 14 § att detentionsrätt föreligger vid ute
bliven prestation från motsidan. Vid köp av fast egendom anses
det att köparen kan hålla inne köpeskillingen om säljaren
försummat att i rätt tid avträda fastigheten,39 liksom han ej
36 Lagen om viss panträtt i spannmål 12 och 18 §§. Jfr också lag 30/6
1942 om viss panträtt i spånadslin och hampa. Se U n d é n, Sakrätt, I2
s. 333 ff.
37 Jfr Ussing, Alm. Del3, § 11 II A, och A u g d a h 1, Obligasjonsrett, s. 230 ff.
38 Jfr det generella uttalandet i Le j man, Nyttjanderätt, s. 98, där
emellertid detentionsrätt och hävningsrätt skäras över en kam.
39 FJB II 1908 s. 169.
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behöver betala annorledes än mot erhållande av köpebrev å
fastigheten, om sådant skall utfärdas,40 jämte åtkomsthand
lingar.41 Dock synes det förhålla sig så, att en köpare, som till
säljaren överlämnat revers å köpeskillingen, icke sedermera kan
hålla inne reversbeloppet.42
Vid arrende och hyra blir problemet mera sällan ställt på sin
spets, eftersom det i regel blott kan uppkomma om tillträde ej
skett. Nyttjanderättslagen förbigår frågan med tystnad.43 Jord
ägare, som upplåtit skogsavverkningsrätt, har emellertid an
setts äga rätt att utestänga avverkaren så länge denne ej
betalat.44
Sannolikt har pantsättare icke någon skyldighet att betala sin
skuld annorledes än mot utfående av panten.45
Beträffande arbetsavtal av olika slag kan man peka på vissa
allmänna uttalanden i doktrinen och måhända också på en viss
tendens i praxis till stöd för att detentionsrätt i allmänhet före
40 H 1875 s. 403, 1879 s. 159, 1911 s. 1, jfr FJB II 1908 s. 191, SOU
1947:38 s. 201.
41 H 1879 s. 159, 1911 s. 1, 1918 s. 88. I sistnämnda fall ansågs emeller
tid köparen, som tillträtt fastigheten, skyldig att betala ränta å köpeskil
lingen.
42 SvJT 1925 rf. s. 86, kanske också H 1909 s. 303.
43 På hyresmarknaden torde man räkna med att hyresgäst, som ej be
talat förskottshyra för första betalningsperioden, ej har rätt att tillträda
lägenheten. Ett äldre rättsfall, H 1883 s. 362, visar, att en hyresgäst, som
med orätt hölls utestängd från lägenheten, kunde utan påföljd underlåta
att betala under denna tid förfallande hyresbelopp. Jfr H 1946 s. 103
(hyresvärd ägde ej rätt att partiellt hålla inne sin prestation på det sättet
att han avstängde den elektriska strömmen till lägenheten).
44 H 1900 s. 70, jfr JustRn Afzelius och Herslow i H 1895 s. 325 samt
JustR Ahlgren i H 1885 s. 248. Annorlunda majoriteten i sistnämnda fall.
Fallet H 1895 s. 325 rör i verkligheten en fråga som icke är identisk med
den nu diskuterade, nämligen om förvärv av rätt enligt ömsesidigt förplik
tande avtal också medför skyldighet att fullgöra överlåtarens förpliktelser
(härom nedan § 55 vid not 16 och 29). Jfr dock Almén § 14 not 20
och L e j m a n, Nyttjanderätt, s. 93 ff.
45 JustRn Bergman, Silverstolpe och Sundberg i H 1910 s. 196; annor
lunda vissa i detta referat omtalade utslag av Svea HovR. Jfr Nordling
i TfR 1888 s. 391.
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ligger,46 bortsett från de fall då det är fråga om att hålla inne
motpartens egendom och rätten att hålla inne alltså bör karak
teriseras såsom en retentionsrätt.
Slutligen kan antecknas, att aktietecknare ansetts betalningsskyldig allenast emot det att han erhöhe den rätt som skolat
åtfölja aktierna.47
Från den nu beskrivna allmänna tendensen föreligga några
undantag.
Till en början må anmärkas kollektivavtalslagen 7 § 3 st.,
som förbehåller åt arbetsdomstolen att i anledning av under
låten uppfyllelse å ena partens sida provisoriskt befria andra
parten från en viss förpliktelse,48 t.ex. fredsförpliktelsen.
Framför allt är att beakta, att säljare av fast egendom icke
anses kunna åberopa detentionsrätt vid bristande fullgörande
från köparens sida.49 Han kan alltså icke vägra att avträda
fastigheten därför att köparen ej betalar;50 däremot anses en
bestämmelse att köpebrev skall utfärdas innefatta ett förbehåll
att detta ej behöver ske förrän betalning erlagts.51 Man synes
hava uppfattat detta såsom en nödvändig konsekvens därav att
säljaren i dessa fall icke har hävningsrätt.52 Större betydelse
har säkerligen svårigheten att inpassa en rätt att hålla inne fast
egendom i systemet med inskrivning såsom grundval för rätt
till fast egendom.53
Vid försäkringsavtal gäller också, att försäkringsgivaren icke
utan särskilt förbehåll i avtalet kan hålla inne sin prestation
— tillhandahållandet av försäkringsskydd — vid utebliven
premiebetalning. Innehållandet betecknas av lagen med termen
att försäkringsgivarens ansvarighet icke inträder, resp, upphör,
46 Se närmare Hasselrot, HB, VII s. 1379, X s. 2060, och W i k a nd e r, Materiella arbetsbetinget, s. 191 ff. och 272 ff. Se också H 1953 s. 502.
47 II 1910 s. 510.
48 Jfr nedan § 35 vid not 82.
49 Jfr däremot ExprL 49 och 54 §§, som innebära att exproprierad fas
tighet ej får tillträdas innan betalning skett.
50 Jfr domsformuleringen i H 1943 s. 86.
51 Se FJB II 1908 s. 181 och SOU 1947: 38 s. 199.
52 FJB II 1908 s. 181. Se härom nedan § 37 vid not 101.
53 Jfr FJB III 1909 s. 252, SOU 1947:38 s. 232 ff.
26 — 557^60
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och det uppdrages vissa gränser för försäkringsgivarens möjlig
het att stadga dylik påföljd.54
Slutligen är att anteckna, att den som är skyldig att avgiva
redovisning icke kan underlåta att göra detta i avbidan på att
den redovisningsberättigade å sin sida presterar.55
Mellan den prestation som icke uppfyllts och den prestation
som hålles inne måste föreligga en viss grad av konnexitet.
För köplagens del upprätthålles detta krav så strängt, att vid
ett avtal om successiv leverans de olika posterna måste hållas i
sär; dröjsmål med betalning för en post berättigar sålunda icke
generellt säljaren att innehålla en annan.56
Så mycket mer torde man ha anledning att räkna med att
detentionsrätt saknas då prestationerna grundas på olika avtal.
Det är emellertid icke givet att två prestationer skola be
traktas såsom konnexa därför att de ha sin grund i samma
avtal. Det är vid exceptio non adimpleti contractus i regel fråga
om de prestationer, vilkas utbytande är avtalets egentliga
funktion, t.ex. säljarens prestation av godset och köparens av
köpeskillingen. Det skulle kunna tänkas att man ansåge konnexitetskravet uppfyllt blott beträffande dylika prestationer,
medan mera perifera delar av parternas förpliktelser skulle
falla utanför konnexitetsförhållandet. Underlåten uppfyllelse av
en perifer prestation skulle alltså icke giva borgenären rätt att
hålla inne någon del av sin prestation. Om detta är riktigt skulle
t.ex. en säljare icke kunna hålla inne sin prestation därför att
köparen överträder ett i samband med köpet gjort åtagande
att ej konkurrera, ehuruväl köparen kanske skulle ha rätt att
sätta sig över konkurrensförbudet om säljaren ej levererade.
En sådan distinktion, som förekommer i vissa utländska
rättssystem, skulle hava till uppgift att utesluta detentionsrätt
i de fall då en sådan rätt skulle vara en alltför allvarlig påföljd
54 Se FAL 14 och 15 §§, SOU 1925:21 s. 84 ff. och Hult, Försäkrings
avtalslagen, s. 147 ff.
55 H 1910 s. 196.
56 H 1920 s. 1 (annorlunda på grund av särskilda omständigheter H 1937
s. 273). Se vidare Almén § 14 vid not 75c, § 22 vid not 25—26 och
§ 29 vid not 8—9.
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av gäldenärens underlåtenhet att uppfylla en mindre väsentlig
förpliktelse. Den skulle emellertid i sådant avseende kunna
verka mycket ojämnt.
Ett praktiskt fall då den svenska lagen går utöver det snäva
konnexitetsbegreppet utgör köplagen 71 §, som ger köpare av
gods, som säljaren skall försäkra, rätt att innehålla betalningen
om han icke jämte konossement även får försäkringsbrev.
I övrigt avse emellertid de lagstadgade fallen av detentionsrätt
blott prestationer som falla under ett dylikt snävt konnexitetsbegrepp, och de i rättspraxis förekommande fallen äro av
samma slag. Sannolikt betyder detta dock icke annat än att
innehållande på grund av underlåten uppfyllelse av en perifer
prestation i praktiken är ganska sällsynt. Förmodligen kan man
antaga, att domstolarna anse sig fria att medge detentionsrätt
även vid underlåten uppfyllelse av perifer prestation, om ej
underlåtenhetens obetydliga karaktär ger anledning till annat.
överhuvud taget kan det ifrågasättas om borgenären alltid
kan innehålla hela sin prestation även om gäldenärens under
låtenhet blott är ringa, t.ex. därför att den avser blott en ringa
del av dennes prestation.57
Reglerna om exceptio non adimpleti contractus återfinnas i tysk
rätt i BGB § 320, som ger en generell regel för gegenseitige Verträge
att den som icke är skyldig att prestera först kan innehålla sin presta
tion till dess motprestationen uppfylles. Man uppställer emellertid ett
ganska strängt krav på konnexitet, vilket delvis kommer till uttryck
däri att § 320 blott gäller avtal som kunna betecknas såsom gegen
seitige. På grund härav kommer § 320 att suppleras med den förut
nämnda i § 273 stadgade allgemeines Zurückbehaltungsrecht, som
avser icke blott innehållande av annans egendom utan även annat
innehållande av prestation. Borgenärens rätt enligt § 273 motsvarar
alltså retentionsrätt och vissa fall av detentionsrätt, medan hans rätt
enligt § 320 motsvarar övriga fall av detentionsrätt.
Schweizisk rätt innehåller i OR Art. 82 ett mot BGB § 320 sva
rande stadgande. Då den i ZGB Art. 895 stadgade retentionsrätten
blott avser annans egendom, nödgas man antaga en på analogi grun
dad obligationenrechtliches Retentionsrecht, motsvarande de fall av
detentionsrätt, som icke falla under OR Art. 82. Se O s e r, Art. 401
not 16.
57 Se måhända H 1943 s. 272 (felen i manbyggnaden).
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Fransk rätt har inga lagbestämmelser om denna exceptio, men
praxis har under senare delen av 1800-talet, under inflytande av tysk
rätt, i stor utsträckning godtagit den. Då emellertid ett generellt
stöd i lag saknats, har principen arbetat sig fram under växlande
motiveringar och läget präglas av en viss oklarhet. Något strängt
krav på konnexitet uppställes icke. Se Planiol II nr 3277, Colin
& Capitant II nr 142 ff.
Den kontinentala doktrinen använder i detta sammanhang ofta
termen synallagma (grek, »avtal»), ehuru med någon växling i nyan
serna. Fransk doktrin definierar i anslutning till code civil ett synallagmatiskt avtal såsom ett avtal vilket ålägger parterna ömsesidiga
förpliktelser. En av de rättsföljder som äro anknutna till ett synallagmatiskt avtal är det beroende mellan prestationerna som tar sig
uttryck i rätten att hålla inne en prestation då den andra icke uppfylles. Se Colin & Capitant II nr 26 ff. I tysk doktrin talar
man här om »funktionellt synallagma», varmed närmast åsyftas den
angivna rättsföljden. I motsats därtill står »genetiskt synallagma»,
varmed åsyftas det beroende som råder mellan de båda löften som
konstituera ett avtal och som föranleder att det ena löftets ogiltighet
drar det andras med sig. Se R a b e 1 Is. 128.
Engelsk rätt skiljer mellan dependent och independent promises-,
blott vid dependent promises kan underlåten uppfyllelse från ena
partens sida ge andra parten rätt att hålla inne sin prestation (och
ev. häva). Om dependent promises föreligga, säges den prestation
som skall fullgöras före en annan vara condition precedent i förhål
lande till denna; skola två prestationer fullgöras samtidigt sägas de
vara concurrent conditions (eller concurrent considerations). Huru
vida dependent eller independent promises föreligga är en tolknings
fråga; domstolarna ha tidigare varit relativt restriktiva när det gällt
att antaga dependence, men tendensen anses nu gå i motsatt riktning.
Se Cheshire & Fifoot Part II Chap. IV sect. I (B) och Part
VII Chap. IV sect. II, Chitty Chap. VI sect. 5 (d). Jfr nedan
§ 37 efter not 92.

I detta sammanhang böra beröras några avtalsliknande situa
tioner, där fråga om detentionsrätt uppstår.
Då lösöre varit föremål för ett icke kvalificerat godtrosförvärv, har förre ägaren lösningsrätt till egendomen. Godtrosförvärvaren behöver därvid icke utgiva denna annat än mot
erhållande av lösesumman;58 det synes ligga nära till hands att
58 H 1932 s. 107.
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liksom vid vanligt köp beteckna rätten att hålla inne såsom
detentionsrätt.
Vid arrendators förköp av fast egendom behöves däremot
ingen detentionsrätt för någondera parten: den förköpsberättigade arrendatorn har egendomen i sin besittning och behöver
ingen fångeshandling utöver domen; hans motparter åter hava
ett starkare skydd än detentionsrätt därigenom att förköpsrätten
förfaller om köpeskillingen ej betalas på utsatt dag.59 Vid annat
förköp och vid återköp är förhållandet enahanda, utom såtill
vida som köparen, vilken normalt ej besitter fastigheten, nödgas
betala på utsatt dag utan att kunna avvakta att fastigheten avträdes till honom. Någon större olägenhet kan detta knappast
vara, då han har en lagakraftvunnen dom i beredskap för ev.
avhysningsåtgärder.60
2. Detentionsrätt vid återgång av avtal.

Köplagen 57 § 1 st. ger vardera parten i ett köpeavtal rätt att
sedan avtalet hävts innehålla den prestation han mottagit, till
säkerhet för utfåendet av vad han själv presterat. Det har
tidigare nämnts att köparens rätt att i denna situation hålla
inne godset anses vara en detentionsrätt;61 säljarens rätt att
innehålla köpeskillingen hör givetvis till samma kategori.
Beträffande köp av fast egendom har rättspraxis vid hävning
medgivit såväl säljaren rätt att innehålla köpeskillingen i avbidan på att köparen skall avträda fastigheten62 som också
köparen rätt att innehålla fastigheten i avbidan på återbetalning
av köpeskillingen.63
Även vid återgång på grund av ogiltighet av avtal och åter
gång på grund av återvinning i konkurs har rätt att hålla inne
59 Lagen om arrendators förköpsrätt, särskilt 8 och 9 §§.
60 Lagen om kronans förköpsrätt, särskilt 9 och 10 §§, lagen om återköpsrätt till fast egendom, särskilt 14 och 15 §§. Jfr FJB 1947 5: 10 och 11
samt 6: 15 och 16.
61 Ovan § 35 vid not 7—8. Se även B r a m s j ö, Avtals återgång,
s. 374 ff.
62 B r a ms jö, a.a. s. 370 och där i not 4 åberopade rättsfall.
63 H 1896 s. 467.
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medgivits till säkerhet för återfående av den egna prestatio
nen.64 Det är möjligt att denna rätt även såvitt angår inne
hållande av viss egendom bör karakteriseras såsom detentionsrätt.
Såsom tidigare framhållits65 anses däremot bestämmelsen i
köplagen 57 § 2 st. om rätt för köpare att innehålla godset till
säkerhet för sådana ersättningsanspråk, som ligga vid sidan
av anspråket på återfående av köpeskillingen, konstituera en
retentionsrätt. B r a m s j ö vill ge en saklig motivering för denna
distinktion under hänvisning till att ersättningsanspråkets be
lopp vanligen är mera obestämt, än köpeskillingen och att det
skulle bereda praktiska svårigheter att ge ett obestämt anspråk
en så stark ställning som en detentionsrätt medför.66 Huruvida
distinktionen ifråga gäller även andra återgångsfall än det nu
nämnda kan i brist på material ej avgöras.
Lämpligheten att — i strid med eljest gällande principer att
inskrivning och icke besittning utgör grundvalen för rätt till
fast egendom — medge innehållande av fastighet har bestritts
av lagberedningen, som i jordabalksförslagen av år 1909 och
1947 föreslagit att en köpare icke skulle få innehålla fastigheten
till säkerhet för återfående av köpeskillingen men i stället velat
bereda honom säkerhet genom att låta honom få möjlighet till
tvångsinteckning i fastigheten.67 Domstolarna hava dock i avbidan på den nya jordabalken fortsatt att tillerkänna köparen
en rätt till innehållande,68 men det kan ifrågasättas om denne
i dylika fall verkligen får den starka ställning i sakrättslig t
avseende som eljest är förenad med detentionsrätten.69
64 Se B r a m s j ö, a.a. s. 371 f., samt därutöver SvJT 1939 rf. s. 53 och
R o d h e, Fastighetsindelningen, s. 327 f.
65 Ovan § 35 vid not 6.
66 B r a m s j ö, a.a. s. 376.
07 Se FJB III 1909 s. 192 (jfr s. 251 ff.), SOU 1947:38 s. 232 ff. Jfr
B r a m s j ö, a.a. s. 366 ff. och 378 ff. Enligt 1947 års förslag skulle tvångsinteckningen icke avse ersättningsanspråk vid sidan av den återgående
köpeskillingen; jfr föregående stycke av texten och ovan § 35 vid not 28.
68 B r a m s j ö, a.a. s. 368.
69 FJB III 1909 s. 252.
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I tysk rätt ger BGB för olika fall av hävning av avtal hänvisningar
till reglerna i § 320 om exceptio non adimpleti contractus (jfr dels
§ 348, dels §§ 327, 467 och 634). Vid ogiltighet av avtal faller man
däremot tillbaka på das allgemeine Zurückbehaltungsrecht (§ 273).
Vid återvinning är det ovisst om svaranden överhuvud taget har
retentionsrätt.

En försvagad detentionsrätt70 föreligger då egendom försålts
med ägareförbehåll. Här avstår säljaren från att besitta egen
domen, men han upprätthåller likväl med stöd av straffbestäm
melsen i SL 22: 4 den inskränkningen i köparens rätt, att denne
icke får förfoga över egendomen genom överlåtelse, pantsätt
ning eller annan åtgärd varigenom säljaren skulle berövas sin
rätt. Denna försvagade detentionsrätt får i praktiken betydelse
blott som medel att säkerställa hävningens genomförande, efter
som ju köparen normalt icke har någon anledning att betala
endast för att undslippa inskränkningarna i hans förfoganderätt
— ägareförbehållet saknar ju verkan i de fall då köparen har
rätt att fritt förfoga över egendomen och kvar bli då i huvudsak
endast de fall då han köpt egendomen för att själv använda
denna.71
D. När kunna retentionsrätt och detentionsrätt utövasi
Borgenärens rätt att hålla inne är, såsom redan framhållits,
en påföljd av underlåten uppfyllelse eller av avvikelse på gäldenärens sida. I sådana fall då rätten att hålla inne skall vara
en påföljd av dröjsmål, uppstå vissa delvis terminologiska
problem rörande gränsdragningen mellan regler om prestationstiden och regler om rätten att hålla inne.
Antag att en borgenär (t.ex. en köpare) skall prestera först
sedan gäldenären fullgjort sin prestation. Denna föreskrift är
tillämplig vare sig gäldenären är i dröjsmål eller icke och den
70 Se ovan § 35 vid not 9.
71 Jfr ett i SOU 1940: 20 s. 189 gjort uttalande att sådana fall böra läm
nas helt straffria, i vilka säljarens förbehåll i själva verket icke syftat till
att han skall återfå godset utan blott till att han skall kunna hota köparen
med straff.
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bör alltså lämpligen betecknas såsom en föreskrift om tiden för
borgenärens prestation, icke såsom en föreskrift om rätt för
borgenären att hålla inne sin prestation.
Antag åter att båda parterna skola prestera vid anfordran
(t.ex. på grund av köplagen 12 §). Om nu gäldenären gör en
anfordran men icke omedelbart presterar, kan det uppkomna
läget karakteriseras så, att prestationstiden har inträtt för
borgenären, ehuru denne håller inne sin prestation på grund av
gäldenärens dröjsmål. Doktrinen har emellertid varit benägen
att använda en annan karakteristik: man har sagt att gäldenä
rens anfordran icke är giltig om den icke åtföljts av ett er
bjudande av den egna prestationen. Detta skulle betyda att
prestationstiden icke inträtt för borgenären och att sålunda
någon rätt att hålla inne ännu icke är aktuell för honom. Likväl
stöder man satsen på reglerna om rätt att hålla inne.72
Denna doktrinens konstruktion förefaller onödig, så mycket
mera som den, konsekvent utförd, skulle innebära att gälde
nären icke genom en på angivet sätt ofullständig anfordran
skulle bringa prestationstiden för honom själv att inträda, något
som väl näppeligen är avsett.
Borgenärens rätt att hålla inne aktualiseras först och främst
i sådana fall då prestationstiden — på grund av en anfordran
eller eljest — inträder samtidigt för båda parterna. Den kan
vidare aktualiseras i sådana fall, då gäldenärens prestationstid
inträtt först men gäldenären trots detta ej presterat ens vid
den senare tidpunkt då borgenärens prestationstid inträder
(ex. kreditköparen håller inne betalningen om godset ej är
avlämnat vid kredittidens utgång).
Om åter borgenärens prestationstid inträder först borde det
icke kunna bli fråga om en rätt för honom att hålla inne sin
prestation. Så kan dock undantagsvis bliva fallet. Om det näm
ligen redan då borgenärens prestationstid är inne föreligger
anteciperat dröjsmål, anses borgenären ha rätt att omedelbart
utöva en honom tillkommande rätt att häva på grund av dröjs
målet,73 och sannolikt har han också rätt att, om han dröjer
72 A I m é n § 12 vid not 32—33 och § 28 not 23 med hänv.
73 Se ovan § 19 vid not 9 ff.
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med sitt hävningsbeslut, under tiden hålla inne sin prestation.74
Rättspraxis ger t.o.m. exempel på att en borgenär som bort
prestera först men utan fog underlåtit detta, tillerkänts rätt att
hålla inne sin prestation då jämväl gäldenären försuttit sin
prestationstid.75
Retentionsrätt kan enligt vissa stadganden bringas att upp
höra genom att säkerhet ställes för borgenärens fordran. Andra
stadganden i ämnet sakna dylik bestämmelse.76 Någon allmän
regel att rätten att hålla inne skulle upphöra om säkerhet ställes
gäller uppenbarligen icke.77
E. Hur utövas retentionsrätt och detentionsrätt"?

Att borgenären håller inne sin prestation innebär att han icke
avlämnar egendom eller eljest underlåter att fullgöra vad som
åligger honom. Vad detta skall innebära utgör i allmänhet intet
speciellt problem. Några särskilda frågor böra dock beröras.
Köplagen 15 § preciserar innebörden i säljarens rätt att hålla
inne i sådana fall då godset skall försändas från den ort där det
bör avlämnas. Säljaren får enligt detta lagrum icke förhålla sig
helt passiv utan han måste sända iväg godset; rätten att hålla
inne får han sedan utöva på bestämmelseorten.
Om ett större varuparti skall utgivas mot erhållande av betal
ning eller konossement, kan det vara ett problem hur man rent
praktiskt skall ordna så att ingendera parten behöver prestera
utan att vara säker på att få den andres prestation. Sjölagen
158 § anvisar för detta ändamål den utvägen att konossement
74 Så lagberedningen i SOU 1947:38 s. 229 (»utan vidare klart»). Så
också U s s i n g i SvJT 1942 s. 511 och i Alm. Del3, § 11 II B. Frågan har
icke direkt besvarats i rättspraxis, men den i texten gjorda förmodan
stödes av ett avgörande, enligt vilket en gäldenär dömts för bedrägeri eme
dan han begärt och mottagit honom enligt avtal tillkommande förskotts
betalning, trots att det var synnerligen osannolikt att han skulle kunna
genomföra sina åtaganden, se H 1947 s. 612. Jfr också H 1951 s. 645.
75 H 1929 s. 517.
76 Se U n d é n, Sakrätt, I2 s. 384.
77 Avvisande H 1910 s. 673 (bortfraktares retentionsrätt för överliggetidsersättning).
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deponeras i taka händer medan lossningen pågår, och ger i
113 § en liknande regel om deposition av frakt. Motsvarande
problem uppkommer om någon skall avflytta från en fastighet
mot erhållande av en penningsumma.78
Rätten att hålla inne kan ha till föremål en fordran gentemot
tredje man. Om en fordran hålles inne, är den innehållandes
motpart icke ensam rätt mottagare av tredje mans prestation,
medan den innehållande ibland är det.79 Den innehållande
måste, för att säkerställa sin rätt, omhändertaga skuldebrev
eller eljest vidtaga de åtgärder som erfordras för att hans mot
part icke skall vara legitimerad mottagare.80
Den som håller inne annans egendom har uppenbarligen
skyldighet att vårda denna.81
Även fullgörelsen av en negativ förpliktelse kan innehållas.
Innehållandet innebär då att borgenären får en provisorisk
dispens från sin förpliktelse.82
F. Rätt att hålla inne såsom påföljd av brott mot en
borgenärsförpliktelse.

Retentionsrätt och detentionsrätt ha behandlats från den
terminologiska utgångspunkten att det är borgenären som håller
inne en honom åliggande prestation på grund av underlåten
uppfyllelse eller avvikelse på gäldenärens sida. Förutsättningen
har varit att det har förelegat ett ömsesidigt skuldförhållande,
i vilket vardera parten varit såväl borgenär som gäldenär, ehuru
beteckningen borgenär konventionellt använts för den inne
hållande parten, beteckningen gäldenär för motparten.
78 Se härom B r ams j ö, Avtals återgång, s. 369 f.
79 Se ovan § 14 vid not 18—19. Jfr H 1931 s. 421, där tvistefrågan gällde
huruvida säljaren av en fastighet med tillhörande fordran å ståndskogslikvid hade rätt att hålla inne denna fordran till säkerhet för köpeskillingen.
80 Se ovan § 14 vid not 21—22.
81 Så beträffande pant HB 10: 3, se vidare U n d é n, Sakrätt, I2 s. 308 ff.
Se också H 1932 s. 753 (reparatör).
82 Se KAL 7 § 3 st. samt Schmidt, Kollektiv arbetsrätt, s. 185 och
226. Se också A 1 m é n Tillägg till §§ 21—27 vid not 87.
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Den rätt att hålla inne, som nu skall behandlas, avser en
annan situation. Uppmärksamheten riktas på ett ensidigt skuld
förhållande, i vilket ena parten endast är gäldenär, andra parten
endast borgenär. Även i ett dylikt förhållande finnas emellertid
förpliktelser å båda sidor, därvid borgenärens hänföras till den
särskilda kategorin borgenärsförpliktelser.8384
85Fråga är nu om
en påföljd av att borgenären bryter mot en borgenär sförplik
telse och påföljden består i att gäldenären håller inne sin prestation.Si Denna påföljd förekommer generellt vid dröjsmål med
en borgenärsprestation.83
Även här är innehållandet ett provisorium.86 Avvecklingen
av detta provisorium sker i första hand genom fullgörelse. För
att rätten att hålla inne skall upphöra fordras dock säkerligen
icke blott att borgenären är beredd att prestera utan också att
han fordrar uppfyllelse av gäldenären, oavsett vem som eljest
hade skyldighet att taga initiativet.87 Förmodligen har gälde
nären också rätt till någon kortare tid att ånyo bereda sig till
fullgörelse, åtminstone när det gäller naturaprestationer.88
83 Se ovan § 2 vid not 32.
84 Det omvända fallet att gäldenären icke uppfyller sin förpliktelse och
borgenären med anledning därav underlåter att fullgöra sin borgenärsförpliktelse brukar icke ses ur samma synpunkt; man säger här i stället att
borgenärsförpliktelsen är subsidiär och inträder först om gäldenären kan
och vill prestera. Se ovan § 18 vid not 11—13.
85 H 1874 s. 494, 1876 s. 140, 1900 s. 1, 1905 s. 135, 1911 s. 395, 1938
s. 598, 1948 s. 614, 1950 s. 198, SvJT 1918 rf. s. 68 och 1955 rf. s. 17. Se
vidare A 1 m é n Rubriken till §§ 28—37 not 1. Någon tvekan har dock
rått huruvida icke gäldenären åtminstone under vissa förutsättningar skulle
betala dröjsmålsränta under den tid han med fog innehållit betalning, jfr
A1 m é n a.st. Denna tanke avvisades vid skuldebrevslagens tillkomst,
medan däremot den danska skuldebrevslagen 6 § 2 st. har en bestämmelse
i denna riktning. Se KProp 1936 nr 2 s. 36 och 62 f., Marks von W ü rtemberg & Sterzel, Lagen om skuldebrev3, s. 45, samt U s s i n g &
D y b d a 1, Gaeldsbrevslovene, § 6.
86 Jfr ovan § 35 vid not 18.
87 Jfr H 1900 s. 1.
88 I H 1948 s. 614 ansågs att hyresgäst måste betala hyran omedelbart
efter det att nytt krav framställts.
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Presterar gäldenären icke då hans rätt att hålla inne sålunda
upphört, ådrager han sig vanliga påföljder av dröjsmål.89
En annan form för avveckling är att gäldenären presterar
genom deposition, i den mån denna utväg står till buds.90 Den
som skall betala penningar anses emellertid icke skyldig att
använda möjligheten att deponera beloppet i allmänt förvar.91
Frågan i vilken utsträckning avveckling kan ske genom
hävning diskuteras i annat sammanhang.92 Oavsett om någon
möjlighet till hävning står till buds blir innehållandet automa
tiskt definitivt om gäldenärens förpliktelse under innehållandet
blir omöjlig.93
Om gäldenären på grund av borgenärens dröjsmål håller inne
sin prestation, ger detta icke borgenären någon rätt att hålla
inne sina eventuella gäldenärsförpliktelser. Köparen måste
betala godset även om han vägrar att taga emot det, arbets
givaren måste betala ut lönen även om han icke anvisar arbets
tagaren någon arbetsuppgift.94
VI KAP. RÄTT ATT FÖRFOGA ÖVER INNEHÅLLEN EGENDOM
_
OCH PRESTERA INFLUTET SURROGAT.

8 36.
Av framställningen i föregående kapitel har framgått, att den
situation, som uppstår därigenom att en borgenär håller inne
egendom, ibland avvecklas på det sättet att borgenären förfogar
över egendom för gäldenärens räkning, vanligen genom för
säljning. Reglerna härom behandlas i detta kapitel.
Att förfogandet sker för gäldenärens räkning innebär, att
borgenären är skyldig att i stället för sin ursprungliga presta
tion avlämna influtet surrogat.1
89 Jfr H 1948 s. 614, SvJT 1955 rf. s. 17. Annorlunda dock H 1952 s. 508
(hyresvärd hade återsänt mottagen hyra; hyresgästens dröjsmål med att
ånyo betala in beloppet gav ej hyresvärden hävningsrätt).
90 Se ovan § 12 vid not 31 ff.
91 A 1 m é n Rubriken till §§ 28—37 not 1, § 34 vid not 18.
92 Se nedan § 37 vid not 107—113.
93 Se nedan § 37 vid not 25.
94 Om det senare fallet jfr dock ovan § 30 vid not 20 ff.
1 Se om prestation av surrogat ovan § 5 efter not 1 ff.
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Rätten att förfoga över innehållen egendom har betydelse
främst när det gäller retentionsrätten. Det är emellertid icke
regel att den som har retentionsrätt också har förfoganderätt,
utan det måste särskilt undersökas i vilka fall denna kombina
tion föreligger. Därvid har man att beakta den gängse termino
login, enligt vilken kombinationen av retentionsrätt och för
foganderätt benämnes panträtt och denna ställes i motsättning
mot retentionsrätten.2 Med denna terminologi blir alltså frågan:
när föreligger det en panträtt och när en retentionsrätt? Med
förf:s terminologi åter blir frågan: när föreligger det en pant
rätt, inkluderande såväl retentionsrätt som förfoganderätt, och
när föreligger det allenast en retentionsrätt?
En på avtal grundad rätt att hålla inne annans egendom tar
praktiskt taget alltid formen av panträtt. Däremot äro förhål
landena mycket växlande beträffande de olika fallen av legal
rätt att hålla inne. Det kan dock ej komma ifråga att här
undersöka dessa fall.3
Man får emellertid ej föreställa sig att det skulle föreligga
någon avsevärd skillnad mellan de fall då förfoganderätt före
ligger och de fall då sådan rätt icke föreligger. I det sistnämnda
alternativet kan borgenären åstadkomma ett förfogande genom
att skaffa sig en utmätningstitel och därefter anvisa egendomen
till utmätning. För panträttens del åter är borgenären såsom
huvudregel hänvisad till att låta förfogandet ske i de ålder
domliga former som stadgas i HB 10:2, och då dessa nu äro
obsoleta, blir han i praktiken nödsakad att likaledes använda
omvägen via utmätning.4 Vissa lagstadganden ge emellertid
panthavaren en starkare ställning; bland dessa märkes särskilt
lagen om hantverkares försäljningsrätt, som ger hantverkaren
rätt att i viss ordning sälja icke avhämtat gods på offentlig
2 Se Undén, Sakrätt, I2 s. 338 f. och 359 ff., jfr KProp 1950 nr 77
s. 30. Jfr ovan § 35 efter not 12.
3 Se närmare Undén, a.a. s. 339 ff. och 362 ff.
4 Undén, a.a. s. 318 f. och 322, KProp 1950 nr 77 s. 23. Jfr SvJT
1933 rf. s. 49 (bevisbördan för pantens värde då försäljning skett i annan
ordning).
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auktion.5 Vid avtal om panträtt brukar man också i största ut
sträckning bestämma att panthavaren skall hava rätt att sälja
panten utan iakttagande av bestämmelserna i HB 10: 2. Här
gör emellertid 1919 års fondpapperslag vissa inskränkningar i
avtalsfriheten.6
Det kan förekomma att borgenären har rätt att hålla inne
egendom till säkerhet för två olika fordringar mot gäldenären,
av vilka den ena är förenad med förfoganderätt, den andra
icke. Detta inträffar om hantverkare har fordran dels å arbets
lön, dels å ersättning för förvaring. I sådant fall kommer för
foganderätten att få betydelse jämväl för den fordran som
själv icke är förenad med förfoganderätt, eftersom borgenären
kan ur köpeskillingen göra sig betald även för denna senare
fordran.7
Även vid detentionsrätt kan fråga uppstå om förfoganderätt
för borgenären. Detentionsrätten avser visserligen egendom som
tillhör borgenären, icke egendom som tillhör gäldenären, och
något särskilt tillstånd för borgenären att förfoga över egen
domen borde då icke vara behövligt. Om emellertid borgenären
sålt bestämt gods till gäldenären, skulle han icke kunna utan
att göra sig skyldig till tvesala sälja godset ånyo till någon
annan, förrän han med fog hävt det första köpeavtalet. Här
ingriper köplagen 34 § och ger säljaren möjlighet att sälja
godset utan att häva avtalet och att därefter fullgöra sin för
pliktelse genom att utgiva den härvid influtna köpeskillingen,
med avdrag för hans fordran mot köparen.8 Lagrummet är
tillämpligt jämväl vid leveransavtal, men i detta fall behöver
säljaren ingen tillåtelse att avyttra det gods varmed han må
hava avsett att fullgöra leveransen, varför lagrummets betydelse
inskränker sig till att säljaren får rätt att i viss ordning utbyta
5 Lag 31/3 1950 om rätt för hantverkare att sälja gods som ej av
hämtats. Se vidare U n d é n, a.a. s. 344 f.
6 Lag 16/5 1919 med vissa bestämmelser om rätt att förfoga över annan
tillhöriga fondpapper. Se U n d é n, a.a. s. 320 ff.
7 Se KProp 1950 nr 77 s. 30.
8 Se härom A I m é n § 34 samt ovan § 5 vid not 2.
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skyldigheten att prestera en vara mot en skyldighet att prestera
penningar.9
En motsvarande regel ger köplagen 55 § genom hänvisning
till 34 §. 55 § avser, såvitt nu är ifråga, en köpare som avvisar
gods och enligt 57 § 1 st. håller inne godset till säkerhet för
sitt krav på återfående av köpeskillingen, Köparen torde i detta
fall ha full frihet att sälja godset för egen räkning, även om
han förklarat sig avvisa det, varför lagrummet blott synes ha
betydelse därigenom att det ger honom möjlighet att fullgöra
sin återgårigsprestation i penningar.10
En tillämpning av 34 § torde i de flesta fall ge samma resultat
för säljaren som om han hävt och krävt skadestånd. Den reella
innebörden i lagrummet blir då i själva verket blott, att lag
stiftaren med en ny konstruktion något utvidgat området för
säljarens hävningsrätt. Likaså synes det i regel likgiltigt för en
köpare om han vidhåller avvisandet och med tillämpning av
55 § säljer för säljarens räkning eller om han frånfaller av
visandet och säljer för egen räkning samt begär skadestånd;
här tillkommer dock att säljaren icke alltid är skadeståndsskyldig, varför lagrummet har den effekten att köparen kan få
ersättning i flera fall.
Frågan om rätt att förfoga över innehållen egendom upp
kommer också när innehållandet sker i anledning av att mot
parten icke fullgjort en borgenärsförpliktelse. 11 Stadgandena i
köplagen 34 och 55 §§ äro tillämpliga även i det fall att köpe
skillingen är betald, resp, återbetald (eller aldrig gulden).12
Dessa stadganden torde emellertid vara undantagsföreteelser
— det är ju icke ens regel att den innehållande får förfoga
över egendom för att göra sig betald för en motfordran och det
kan då än mindre antagas att han skulle få göra det för att
blott avbörda sig besväret att förvara egendomen. Vid till
komsten av lagen om hantverkares försäljningsrätt förklarades
9
10
11
12

Jfr A 1 m é n § 34
Jfr A 1 m é n § 55
Se ovan § 35 vid
A I m é n § 34 vid

vid
vid
not
not

not 33 ff.
not 75—77.
84 ff.
3 ff., § 55 vid not 59—63.
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också uttryckligen, att försäljningsrätt icke borde föreligga om
beställaren redan betalat hantverkarens arbete.13
En borgenär som håller inne egendom har ibland en plikt
att i gäldenärens intresse sälja denna, nämligen om den är utsatt
för förskämning eller snar förstörelse eller om den fordrar
alltför kostsam vård. Uttryckliga stadganden härom finnas i
köplagen 35 och 55 §§■ Doktrinen har velat utsträcka denna
princip till andra fall av retentionsrätt än dem som här avses;
belägg härpå från lagstiftning eller rättspraxis saknas dock.14
Stadganden om försäljningsrätt äro ibland kombinerade med
en regel att borgenären äger rätt att, om en försäljning ej kan
väntas ge något resultat, bortskaffa egendomen.15
VII KAP. RÄTT ATT HÄVA ETT AVTAL.

g 37

A. Inledning.

Om en förpliktelse har sin grund i ett avtal, kan en påföljd
av underlåten uppfyllelse eller avvikelse vara att borgenären
har rätt att häva avtalet.1
Denna typ av påföljd förutsätter alltid att skuldförhållandet
är ömsesidigt, dvs. att avtalet ålägger båda parterna förplik
telser av den typ som i det föregående benämnts gäldenärsförpliktelser.2
Såsom huvudregel inträder hävningsrätten såsom påföljd för
brott mot en gäldenärsförpliktelse på endera partens sida. Det
är lämpligt att därvid såsom gäldenär beteckna den part, på
vars sida underlåten uppfyllelse eller avvikelse föreligger, och
såsom borgenär den part, som gör påföljden gällande och
sålunda häver avtalet.
Det är emellertid tänkbart att hävning kan komma ifråga
13 KProp 1950 nr 77 s. 10 och 34.
14 Se H a s s e 1 r o t, HB, IV2 s. 17 f., och U n d é n i SvJT 1921 s. 5.
Jfr U n d é n, Sakrätt, I2 s. 362 och 383 f. Jfr också Handelsbruk V nr 292.
15 Se KöpL 34 § och lagen om hantverkares försäljningsrätt 1 §.
1 Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 11 III, och A u g d a h 1, Obligasjonsrett,
s. 248 ff.
2 Se ovan § 2 vid not 30—32.
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såsom påföljd riktad mot en part som icke gjort sig skyldig till
brott mot en gäldenärsförpliktelse men väl till brott mot en
borgenärsförpliktelse. I denna situation betecknas den hävande
parten såsom gäldenären. Detta specialfall lämnas dock i den
följande framställningen i regel å sido.3
I de allra flesta fall då hävning kan ske innebär avtalet att
ena parten skall fullgöra en penningprestation, andra parten en
naturaprestation. Den part, som skall fullgöra naturaprestationen, kallas naturagäldenären, medan hans motpart kallas
naturaborgenären. Den part som häver avtalet — i allmänhet
borgenären -— kan alltså vara antingen naturaborgenären eller
naturagäldenären.4

B. Allmänna synpunkter på begreppet hävning.
Ett avtal häves därigenom att borgenären riktar en förklaring
av visst innehåll till gäldenären. Om vissa förutsättningar före
ligga, medför denna förklaring att avtalet anses hävt, och därav
följa vissa rättsverkningar, framför allt den att någon natura
prestation icke skall äga rum.
Begreppet hävning fungerar alltså, liksom begreppet rättig
het,5 såsom ett mellanled mellan rättsfakta och rättsverkningar.
Rättsfakta äro kontraktsbrottet och hävningsförklaringen, rätts
verkningarna äro att parternas förpliktelser förändras på visst
sätt. För att klarlägga hävningsbegreppets innebörd måste man
alltså undersöka, dels hur kontraktsbrottet skall vara beskaffat,
dels hur hävningsförklaringen skall vara beskaffad, dels hur
parternas förpliktelser förändras på grund av en med fog av
given hävningsförklaring. Mellan förklaringen och dess rätts
verkningar föreligger emellertid det sambandet, att den som
avger förklaringen åsyftar dessa rättsverkningar och ibland
åtminstone till någon del beskriver dem i förklaringen.
Den företeelse, som här betecknas med termen hävning, har i äldre
svensk rätt betecknats på växlande sätt. Man finner under 18003 Se härom nedan § 37 vid not 107—113.
4 Om dessa begrepp se ovan § 2 vid not 31 och § 3 vid not 4.
5 Jfr Ross i Festskrift 1951 för Ussing s. 468 ff.
27 — 557^60
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talet termerna »riva»,678 »bryta»,7 »häva»,8 »upphäva»,9 »avstå från»10
ett avtal, »skilja» motparten från t.ex. tjänsten,11 »uppsäga» mot
parten.12 Det heter också att en felande part »förverkat kontraktet»,
när han givit motparten hävningsrätt.13 Ibland är hävningen för
enad med avhysning, t.ex. av en hyresgäst; i sådana fall skiljer man
icke mellan hävandet och avhysningen utan använder exempelvis
termen »vräka»;14 jfr också uttrycket »träda till sin jord».15
Det torde vara fåfängt att söka några avsiktliga distinktioner
bakom dessa terminologiska skiljaktigheter.

Med köplagen och Alméns kommentar till denna har uttryc
ket »häva» kommit i förgrunden, dock utan att helt tränga ut
alla andra varianter.16 Särskilt är att märka att man i lagspråket
vid avtal om fortlöpande eller successiva prestationer ofta talar
om »uppsägning» även med sikte på sådana åtgärder från en
parts sida, som vidtagas i anledning av motpartens kontrakts
brott. Denna terminologi undvikes i detta arbete.17
Termen »återgång» användes ofta såsom en sammanfattning
av hävningens rättsverkningar.18
Å andra sidan användes termen »häva» någon gång även
6 Tengwall, Twistemåls lagfarenheten2, s. 140.
7 Schrevelius, Civilrätt, II2 s. 477, FHB 1826 1: 21, FHB 1850 1: 15.
8 Nordling, Civilrätt2, s. 275, FJB 1826 3: 7, FJB 1847 3:7, 7: 19 och
68, FHB 1826 1:12, FHB 1850 1:21.
9 H 1874 s. 248.
10 FJB 1826 6: 12, FHB 1826 1: 15.
11 FJB 1826 6:20, 21 och 26, FJB 1847 7:39, FHB 1826 11:6 och 12,
FHB 1850 11: 7, 10 och 12.
12 FJB 1847 7: 16, 23, 40, 45 och 73.
13 H 1874 s. 3, 1879 s. 194; jfr ännu H 1917 s. 137, 1931 s. 340.
14 FJB 1826 6:38 och 42, FJB 1847 7:64 och 67, FHB 1826 11: 10.
15 FJB 1826 6: 10, jfr FJB 1847 7: 16 och 17.
16 Exempel på den bristande stabiliteten i terminologiskt avseende ge
H 1946 s. 482 (»återgång»), 1949 s. 750 (hävande köpare »icke skyldiga att
vidbliva köpet», som alltså förklarades icke vara »bindande» för dem,
varjämte viss föreskrift meddelades om »köpets återgång»). Se också SOU
1947:38 s. 166 ff., där lagberedningen använder termen återgång om det
förhållandet att en part utövar en i avtal medgiven hävningsrätt, som
sträcker sig längre än den i lag stadgade.
17 Se nedan § 59 vid not 2.
18 Se B r a m s j ö, Avtals återgång, s. 3 ff.
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utanför det här fixerade området, nämligen såsom likabetydande med vad som i det följande betecknas såsom »frånträda»
på grund av ändrade förhållanden. Även denna terminologi
undvikes i detta arbete 19
Vid avtal, som gå ut på att naturaprestationer skola äga rum
å ömse sidor, kan det förekomma att endast den ena naturaprestationen inhiberas. Vidare kan det förekomma att en
naturaprestation inhiberas i ett ensidigt skuldförhållande. Dessa
båda företeelser föras icke in under hävningsbegreppet utan
behandlas i ett följande kapitel.20
En i doktrinen ifrågasatt ytterligare inskränkning i hävnings
begreppet omtalas nedan vid behandlingen av hävningens
rättsverkningar. 21

G. Definitiv omöjlighet såsom likvärdig med håvning.

En avtalad naturaprestation kan inhiberas icke blott där
igenom att avtalet häves utan också därigenom att det blir
definitivt omöjligt att fullgöra prestationen.22 Ibland har visser
ligen omöjligheten samma verkan som om prestationen full
gjorts.23 Men om detta icke är fallet och något surrogat för
prestationen icke erhålles,24 har omöjligheten samma verkan
som om avtalet hävts. En hävningsförklaring är överflödig,
eftersom intet annat alternativ finnes och ingen av parterna har
någon anledning att påpeka detta. Saken kan uttryckas så att
avtalet förfallit på grund av omöjlighet.25
19 Se nedan § 59 vid not 3.
20 Se nedan § 39.
21 Se nedan § 37 efter not 31.
22 Om begreppet omöjlighet se ovan § 30.
23 Se ovan § 30 efter not 18.
24 Se ovan § 5 vid not 2—5.
25 Se R o d h e i Festskrift 1951 för Ussing s. 464, Almén § 17 vid
not 144—147 och § 59 vid not 34—37 a, Ussing, Alm. Del3, § 11 III A
in fine. Jfr H 1923 s. 241. Om de fall då gäldenärens förpliktelse upphört
att gälla på grund av omöjlighet se nedan § 61 vid not 2.
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Situationen är en annan i de rättssystem, som operera med två
hävningsalternativ; här kan borgenären även vid omöjlighet vara
tvungen att ge besked om vilket alternativ han väljer. Se nedan
§ 37 efter not 31.

Ett sakrättsligt fel i överlåten eller upplåten egendom, be
stående däri att överlåtaren (resp, upplåtaren) visar sig icke
vara ägare, medför också att avtalet i motsvarande mån för
faller.26 Man skulle, såsom i det föregående anmärkts, i själva
verket kunna se denna situation även såsom ett dröjsmål på
överlåtarens (upplåtarens) sida.27 Visserligen få felreglerna i
denna situation i allmänhet prioritet, men man undgår icke att
i det avseende varom nu är fråga skjuta dröjsmålssynpunkten i
förgrunden och konstatera, att avtalet förfallit på grund av
definitiv omöjlighet.

D. Hävningens rättsverkningar.

Den centrala rättsverkan av hävning är att någon naturaprestation icke skall äga rum från någondera sidan i avtals
förhållandet.28 Det kan vara så att borgenären är naturagäldenär och sålunda inhiberar sin egen naturaprestation. Det kan
vara så att borgenären är naturaborgenär och sålunda inhiberar
gäldenärens naturaprestation. Det kan slutligen vara så att båda
parterna skola fullgöra naturaprestationer och att borgenären
sålunda inhiberar båda dessa prestationer.29
Att en naturaprestation inhiberas betyder att naturagäldenären icke har någon plikt att prestera och ej heller någon rätt
att göra detta.
Härefter kan situationen utveckla sig på två olika sätt,
allteftersom borgenären är berättigad till skadestånd eller ej.30
a)
Antag att borgenären icke är berättigad till skadestånd. I
26 Se FJB 1947 4:20 och 23, jfr FJB 1909 4:5 och FJB II 1908 s. 168.
27 Se ovan § 22 vid not 28.
28 Se R o d h e, Begreppet hävning av avtal, Festskrift 1951 för Ussing
s. 458 ff.
29 Om det fall att borgenären inhiberar endast den ena av två mot
stående naturaprestationer se nedan § 39 vid not 1—8.
30 Se härom nedan § 48.
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så fall inträffa inga andra ytterligare rättsverkningar än att en
mot naturaprestationen stående penningprestation ävenledes
bortfaller.
b) Antag däremot att borgenären är berättigad till ett skade
stånd, som skall åt honom bevara avtalets ekonomiska resultat
(positiva intresset31). Om detta utkräves sker en avräkning
mellan parterna så, att den hävande tillgodoföres värdet av
motpartens prestation och påföres värdet av sin egen. Man kan,
för de fall då naturaprestation står mot penningprestation, ut
trycka saken så att en penningprestation sättes i stället för
naturaprestationen, varefter de båda penningprestationerna av
räknas mot varandra, så långt endera räcker.
I dansk doktrin har Lassen velat använda termen hävning
endast om de fall då den hävande inriktar sig på alternativ a), medan
den hävande i alternativ b) säges »fastholde Kontrakten uden Naturalopfyldelse». Lassens terminologi överensstämmer emellertid icke
med köplagens och den har icke vunnit allmän anslutning ens i Dan
mark. Se närmare Rodhe i Festskrift 1951 för Ussing s. 459 f.
Lassens distinktion går tillbaka på tysk rätt, som har flera olika
motsvarigheter till vad som för svensk rätts del betecknas såsom
hävning.
Vid dröjsmål betecknar man sådan hävning, som sker utan krav
på skadestånd med positiva intresset (alt. a), såsom Rücktritt. Har
den hävande parten valt Rücktritt, har han därmed oåterkalleligen
avstått från skadestånd; i praxis torde man dock vara undseende
med en borgenär som på en gång påfordrar Rücktritt och begär
skadestånd. Vid fel i såld egendom kan köparen påyrka Wandelung,
vilket till sin rättsverkan nära överensstämmer med Rücktritt. Om gäldenären är skadeståndspliktig, kan borgenären emellertid i båda fallen
i stället välja att begära Schadenersatz wegen Nichterfüllung. Enligt
härskande uppfattning (modifierad differensteori) kan han sedan
inom ramen för detta institut välja mellan att fordra fullgörelse eller
att inhibera naturaprestationen. Detta senare alternativ motsvarar
den svenska rättens hävning med krav på skadestånd (alt. b). Se
Enneccerus & Lehmann §53 III—V och § 108 II—III. Jfr
Almén § 21 not 157, där framställningen numera är föråldrad. Se
vidare Rabel I§25 och, om konstruktionsfrågan i dess helhet,
§§ 56 och 57.
Ifråga om s.k. Dauerschuldverhältnisse (dvs. skuldförhållanden
mm avse fortlöpande prestationer) är Rücktritt, som förutsättes ha
31 Om detta begrepp se nedan § 44 efter not 29.
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retroaktiv verkan, i regel uteslutet sedan prestation påbörjats, men
den som vill häva för framtiden kan tillgripa Kündigung, ibland med
tillämpning av bestämmelser som direkt taga sikte på underlåten
uppfyllelse, ibland med tillämpning av generellare bestämmelser, så
som t.ex. BGB § 626, som ger part i ett tjänsteavtal rätt till Kündi
gung »wenn ein wichtiger Grund vorliegt». Kündigung kan efter om
ständigheterna förenas med ett skadeståndsyrkande. Jfr E n n e c c erus & Lehmann § 148 V 3.
Schweizisk rätt betecknar liksom tysk hävning utan krav på skade
stånd med positiva intresset på grund av dröjsmål såsom Rücktritt
men medger att Rücktritt kan kombineras med krav på negativt in
tresse. Naturaborgenären kan även välja att häva och kräva skade
stånd med positiva intresset, medan denna kombination står naturagäldenären till buds blott vid handelsköp men icke vid andra köp
eller vid andra avtalstyper. Särskild beteckning för denna kombina
tion saknas. Se OR Art. 107 och O s e r, Art. 107 nr 22 och 23. Vid
faktiska fel i såld egendom ifrågakommer Wandelung, som här mot
svarar hävning med eller utan krav på positiva intresset. Se OR Art.
205 och 208. Vid Dauerschuldverhältnisse användas omväxlande ter
merna Kündigung och Auflösung.
Fransk rätt använder för hävning beteckningen résolution du contrat pour inexécution, oavsett om skadeståndsanspråk göres gällande
eller icke. Se Cciv art. 1184 och P 1 a n i o 1 II nr 507 ff.
Engelsk rätt betecknar hävning såsom en speciell form av discharge
of contract, närmare bestämt discharge by breach. Någon distink
tion motsvarande den tyska rättens göres icke. Se Cheshire &
F i f o o t Part VII Chapt. IV.
Internationella köplagsutkasten I och II ha båda valt det enhetliga
hävningsbegreppet. För detta hade Rabel tidigare föreslagit den tyska
beteckningen »Aufhebung», se Rabel Is. 434 f.
Ett förbehåll om hävningsrätt benämnes i kontinental rätt ofta lex
commissoria.

I det föregående har förutsatts, att de inhiberade presta
tionerna ännu icke fullgjorts. Om endera eller båda parterna
fullgjort sina prestationer, kan inhiberandet genomföras på så
sätt att fullgjord prestation återställes. Fråga uppstår då om
hävning kan ske i sådana fall då hinder möter mot återställan
det. Man torde här få göra skillnad mellan prestationer, som
bestå i avlämnande av egendom eller penningar, och andra
prestationer. De förra kunna i princip återställas därigenom atl
egendomen eller penningarna återlämnas, medan de senare
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aldrig kunna göras om intet. Om återställande kan ske i princip,
tillätes hävning åtminstone i viss utsträckning, även om ett
hinder för återställande in casu uppstått. Till denna fråga åter
kommer framställningen strax. Vad därefter beträffar sådana
prestationer som på grund av sin natur aldrig kunna återställas
så är förmodligen hävning utesluten beträffande redan full
gjorda prestationer. Förf, känner i varje fall intet exempel på
att sådan hävning medgivits.32
/ En naturagäldenär som skall avlämna egendom har i vissa
fall rätt att fullgöra sin prestation genom att avlämna ett surro
gat, t.ex. ett utfallet försäkringsbelopp. 33 I detta fall kan häv
ning ske med den verkan att avlämnandet av surrogatet inhiberas.34 Om surrogatet redan mottagits av naturaborgenären
skall det återställas. Det kan också tänkas att prestationen full
gjorts in natura men att ett surrogat erhålles vid en senare
tidpunkt. Hävning har då den verkan att det nytillkomna
surrogatet skall återställas.35
Ytterligare har i vissa fall omöjlighet att fullgöra en natura prestation samma verkan som om prestation ägt rum.36 Hävning
kan här ske med den verkan att omöjligheten att fullgöra
naturaprestationen icke har samma verkan som om prestationen
fullgjorts. Om naturaprestationen redan fullgjorts men det
senare blir omöjligt att återställa denna, kan i vissa fall hävning
ske med den verkan att omöjligheten att återställa natura
prestationen har samma verkan som om återställande skett.37
32 U s s i n g anser hävning i princip möjlig även i sådana fall, se Alm.
Del3, § 11 III E, F 2 c och G 2 b. Jfr motiven till FAL (SOU 1925:21
s. 83 f.), där det förklaras varför man, i strid mot allmänna rättsgrund
satser om hävning, för försäkringsavtalets del icke kan medge »hävning»
med retroaktiv verkan utan måste inskränka sig till att medge »uppsäg
ning» med allenast framtida verkan. Se härom också U s s i n g, Enkelte
Kontrakter2, § 35 IV 2, samt Hult, Försäkringsavtalslagen, s. 146.
33 Se ovan § 5 vid not 2—5.
34 Se R o d h e i Festskrift 1951 för Ussing s. 462. Jfr Almén § 17
vid not 168 och § 34 vid not 43 b och 50.
35 Se R o d h e, a.a. s. 463.
36 Se ovan § 30 efter not 18.
37 Se Ro dh e, a.a. s. 463. Jfr nedan § 42 vid not 3—4.
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De grundläggande rättsverkningarna av att ett avtal häves
kunna alltså sammanfattas så:
ingen naturaprestation skall äga rum,
ingen prestation av surrogat skall äga rum,
omöjlighet att fullgöra naturaprestation skall icke ha samma
verkan som om naturaprestation ägt rum.
Om man härefter ser något närmare på rättsverkningarnas
utformning i detalj, möter till en början frågan om tid och plats
för återställande av överlämnad egendom. I regel skall åter
ställandet ske omedelbart. När det gäller avträde av jordbruks
fastighet har man dock att räkna med att den avträdande ibland
kan få anstånd till en fardag.38 Om platsen för återställandet
synes det vara svårt att ställa upp någon generell regel. Hävande
köpare anses emellertid berättigad att återställa godset på den
ort där han mottog det. Särskilda svårigheter uppstå dock om
köparen transporterat godset från denna ort innan hävningsanledningen blev honom bekant.3940
Hävning kan också medföra att inskrivningsåtgärder måste
undanröjas.^
Om hinder för återställande möter av den anledningen att
egendomen förstörts eller eljest icke står till disposition, kan
återställande i många fall ske genom ett surrogat, bestående av
en fordran mot tredje man eller av en på visst sätt beräknad
penningsumma.41 Har egendomen förändrats, kan i motsva
rande fall förändringen kompenseras därigenom att egendomen
återställes jämte ett surrogat. Reglerna härom äro delvis ovissa;
de framställas här väsentligen på grundval av vad som anses
gälla vid hävande av köp av lös egendom.
Hindret för återställande kan bestå däri att egendomen avhänts den återställningspliktige genom expropri ation eller annat
tvångsförvärv eller genom obehörigt förfogande av tredje man
eller däri att den hos honom utsatts för skadegörelse från tredje
38
39
40
41

Se närmare B r a m s j ö, Avtals återgång, s. 65 ff.
Se A 1 m é n § 57 vid not 80—99 och B r a m s j ö, a.a. s. 78 ff.
Se B r a m s j ö, a.a. s. 44 ff.
Om prestation av surrogat se även ovan § 5 efter not 1.
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mans sida. I så fall torde den återkravsberättigade vara den
som, sedan hävning skett, äger rätt att göra ersättningsanspråk
gällande mot tredje man. Skulle den återställningspliktige
emellertid ha uppburit ersättningen, skall han utgiva denna
såsom surrogat.42
Hindret kan vidare bestå däri, att den återställningspliktige
frivilligt avhänt sig egendomen. Ett sådant förfogande kan med
föra hävningsrättens förlust för den återställningspliktige.43
Om detta ej är fallet, eller om det är hans motpart som häver,
uppkommer fråga om det vid avhändelsen influtna vederlaget
(resp, vederlagsfordran mot tredje man) kan utgöra surrogat.
Förmodligen kan detta icke antagas såsom huvudregel.44 Om
emellertid en köpare sålt godset på grund av bestämmelsen i
köplagen 55 §, får köpesumman karaktären av surrogat och
skall utgivas till säljaren.45
Hindret kan ytterligare bestå däri, att egendomen förstörts
eller förändrats utan att ersättning kan utfås från någon ersättningsskyldig tredje man. Om ett försäkringsbelopp utfaller,
skall detta återställas såsom surrogat.46 Eljest gör man skillnad
allteftersom det är den hävande eller hans motpart som är
återställningspliktig. Den hävandes motpart är alltid skyldig att
utgiva egendomens värde såsom surrogat.47 Är det däremot den
hävande själv som är återställningspliktig, anses olika regler
gälla allteftersom hindret uppkommit genom vållande i ond
tro eller genom vållande i god tro eller hindret är casuellt.48
42 Så Brams j ö, a.a. s. 327.
43 Se nedan § 37 vid not 102—104.
44 B r a m s j ö, a.a. s. 329 ff., särskilt s. 334 f.
45 A 1 m é n § 55 vid not 67.
46 B r a m s j ö, a.a. s. 327 f., A 1 m é n § 58 vid not 24.
47 B ram sjö, a.a. s. 208 f., 223 och 245 f., Almén § 57 vid not 19,
19 a, 42 a och 44. Konkursbo som skall återställa egendom på grund av
KöpL 41 § anses dock ej ersättningsskyldigt vid casuellt hinder, se när
mare B r a m s j ö, a.a. s. 249 f., Almén § 41 vid not 72 a—74 a.
Det bör anmärkas att B r a m s j ö anser att utöver värdeersättning skade
stånd med positiva intresset bör utgå då vållande i ond tro föreligger, se
a.a. s. 208 f.
48 Om dessa begrepp se ovan § 29 vid not 22.
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Föreligger vållande i ond tro anses den hävande böra utgiva
egendomens värde såsom surrogat-49 Föreligger vållande i god
tro slipper han däremot undan med att utgiva vinstersättning
såsom surrogat.50 Är slutligen hindret casuellt, behöver den
hävande icke utgiva något surrogat alls; hindret är alltså lik
värdigt med att återställelse skett.51
Någon gång förekommer en sådan kombination av hävningspåföljd och förverkandepåföljd att den hävandes motpart går
miste om sin rätt att återfå vad han presterat.52
Påföljden av att återgångsprestation icke fullgöres är till en
början att motparten äger rätt att hålla inne sin motstående
återgångsprestation, såvida en sådan finnes och ej är fullgjord.53
Vidare kan motparten ha rätt att »häva återgången», dvs. på
fordra att återgången skall definitivt inhiberas på grund av
dröjsmålet.54
E. Förutsättningarna för hävning.

Under 1800-talet synes man i Sverige hava varit relativt
tveksam huruvida man skulle erkänna hävning av avtal såsom
påföljd i sådana fall då man ej hade stöd av lagbestämmelse
eller förbehåll i avtalet.55
49 B r a m s j ö, a.a. s. 208 f., Almén § 57 vid not 113 a. Jfr H 1934
s. 533.
50 B r a m s j ö, a.a. s. 232 ff., Almén § 58 vid not 81—86. Jfr
U s s i n g, Kob2, § 18 I B 1. Det förutsättes därvid att vinstersättningen
understiger egendomens värde. Om vinstersättning se vidare nedan
§ 43 vid not 2.
51 B r ams j ö, a.a. s. 251 f., Almén § 58 vid not 22—23 samt i not
77, Almén, PM om JB, s. 207 f.
52 Se nedan § 52 vid not 33; jfr AvtL 37 §.
53 Se ovan § 35 vid not 61—63.
54 Frågan blir aktuell då en köpare hävt; se om dröjsmål från den
hävandes sida B r a m s j ö, a.a. s. 340, Almén § 57 vid not 100 b, om
dröjsmål från motpartens sida Almén Tillägg till § 52 vid not 47, jfr
vid not 30 a ff. och i not 45 a. Motsvarande problem då säljaren häver
synes icke hava varit aktuellt.
55 Se Schrevelius, Civilrätt, II2 s. 440 och 477, samt JFT 13 s. 160 f.
Jfr Almén § 21 vid not 183—185. T.o.m. Hasselrot ger uttryck för
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Förslagen till civillag voro emellertid icke särskilt restriktiva
ifråga om hävningsrättens användning och så småningom
ändrades uppfattningen därhän, att H j. Hammarskjöld
år 1886 ansåg sig kunna tala om »de vanliga reglerna», varmed
han åsyftade vissa från förutsättningsläran hämtade satser.56
1894 års förslag till köplag avspeglar heller ingen tvekan de
lege ferenda.57
Numera är det alltså regel att underlåten uppfyllelse eller
avvikelse ger upphov till hävningsrätt, dock med vissa undantag
som nu skola upptagas till behandling.58
Utvecklingen har här gått parallellt med den kontinentala rätten,
där möjligheten att häva vann generellt erkännande först under 1800talet, med code civil såsom föregångare. Se R a b e 1 Is. 420 och
U s s i n g, Alm. Del3, § 8 IIL

I förbigående bör framhållas, att hävningsverkningarna alltid
inträda då ett avtal förfaller på grund av omöjlighet, oavsett
om hävningsrätt in casu förelegat eller icke.59
Inskränkningarna i hävningsrätten kunna hänföras till olika
omständigheter. Vid vissa avtalstyper är sålunda hävningsrätten
särskilt begränsad. Den viktigaste inskränkningen avser kon
traktsbrottets omfattning. I enstaka fall kan också kontrakts
brottets orsaker vara av betydelse. I viss utsträckning avskäres
möjligheten att häva därav att naturaprestation har skett. Slut
ligen förekommer det att hävningsrätt uteslutes genom bestäm
melse i avtal.
tvekan, se HB, IX s. 1978 noten. Hävningsrätt ansågs ej föreligga i H 1879
s. 453 (underlåtenhet att betala jordskyld för besittningsrätt till stadsjord),
1885 s. 155 (underlåtenhet att betala arrende, se FJB I 1905 s. 166), 1904
s. 308 (underlåtenhet att betala hotellarrende). Jfr de skiftande meningarna
i H 1879 s. 61 och 1898 s. 49 samt ännu NRev i H 1921 s. 310 samt HRn
i H 1938 s. 517.
56 Fraktaftalet, s. 21 f.
57 Jfr emellertid FJB II 1908 s. 183, där lagberedningen diskuterar på
följderna av att fastighetsköpare vägras tillträde och förklarar att rätt till
skadestånd följer av allmänna rättsgrundsatser men anser sig behöva argu
mentera utförligt för att köparen bör ha hävningsrätt.
58 Om hävning på grund av brott mot en borgenärsförpliktelse se nedan
§ 37 vid not 107—113.
50 Jfr ovan § 37 vid not 25.
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1. Avtalstypen.
1953 års lagstiftning om tomträtt har infört en tvingande
bestämmelse som helt förbjuder någondera parten att häva ett
tomträttsavtal på grund av underlåten uppfyllelse. Sannolikt
avser förbudet även hävning på grund av ett vid upplåtelsen
befintligt fel i den fastighet upplåtelsen avser. Ändamålet med
denna föreskrift är att skydda innehavaren av en inteckning
i tomträtten och därmed öka tomträttens värde såsom kredit
objekt.60
Man kan i detta sammanhang också erinra om de regler som
frånkänna vissa överenskommelser om servituts upphörande
verkan; det förefaller som om dessa skulle hindra att ett servitutsavtal i motsvarande fall häves på grund av underlåten
uppfyllelse.61
Associationsrätten ger också exempel på att hävningsrätt kan
vara utesluten. Sålunda kan hävning icke förekomma i för
hållandet mellan ett aktiebolag och dess aktieägare i andra
fall än då aktietecknare försummat att fullgöra tillskottsplikt.62
En ekonomisk förening kan utesluta medlem, som icke fullgjort
sina förpliktelser mot föreningen, men sannolikt endast om en
stadgebestämmelse ger stöd härför.63 För bostadsrättsför
eningarnas del göres den begränsningen, att bostadsrättshavare
icke kan uteslutas så länge bostadsrätten består; å andra sidan
60 NyttjL 4:7 i 1953 års lydelse. Se SOU 1952:28 s. 65 f. och 80 f. Om
hävning på grund av fel jfr JustR Karlgren i lagrådet, KProp 1953
nr 177 s. 37; emellertid torde lagberedningen med sitt uttalande om tillåt
ligheten av återgång »på grund av att avtalet som sådant från början är
behäftat med fel» (s. 81) näppeligen ha åsyftat hävning på grund av fel
i den fastighet upplåtelsen avser.
61 Om dessa regler se U n d é n, Sakrätt, II: 22 s. 385 ff. I allmänhet
hindras väl hävning av servitutsavtal också av att upplåtelsen ingår i ett
mera omfattande avtal, som parterna icke kunna eller välja häva.
62 Om detta undantagsfall se ABL 43 § 2 st., lagen om bankrörelse 28 §
2 st. och lagen om försäkringsrörelse 39 § 2 st. Jfr ovan § 37 vid not 52
och nedan § 52 vid not 33.
63 Se Hagbergh & Nisei 1, Lagen om ekonomiska föreningar2,
s. 56 f., R o d h e, Föreningslagen, s. 45, samt Linden, Förvärv och
förlust av medlemskap i ekonomisk förening, s. 148 ff. Lagen om under
stödsföreningar 11 § 2 st. har en uttrycklig föreskrift av denna innebörd.
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kan den som fråntagits sin bostadsrätt emedan han ej uppfyllt
sina förpliktelser sedan uteslutas utan stöd av stadgebestämmelse.64

2. Kontraktsbrottets omfattning.

Åtskilliga lagrum utsäga, att hävningsrätt icke föreligger då
kontraktsbrottet är av ringa betydelse 65 — i andra lagrum har
lagstiftaren valt den omvända formuleringen att hävningsrätt
föreligger endast då kontraktsbrottet är väsentligt.66 Samma
ståndpunkt har i åtskilliga fall intagits av rättspraxis utan stöd
av lag.67
Den historiska utvecklingsgången synes hava varit att man först
erkände hävningsrätten utan att ställa upp väsentlighetskravet, men
att man så småningom kom till insikt om att man därigenom gått för
långt. Från köprättens område kan sålunda antecknas, att FJB 1818
4: 9 och FJB 1826 3: 7 (ang. fastighetsköpares rätt att häva på grund
av fel) icke hade något väsentlighetskrav, men att ett sådant inför
des av lagberedningen i FJB 1847 3: 7. Beträffande köp av lös egen
dom saknas väsentlighetskravet både i FHB 1826 och i FHB 1850;
det uppträder här först i 1894 års förslag till köplag och väckte en
viss opposition i HD, se NJA II 1901 nr 1 s. 69 ff. Jfr Hasselrot,
HB, I2 s. 115 och VI s. 1059.
I ett samhälle där priskontroll råder och efterfrågan på varor och
tjänster därför överstiger tillgången, kommer en hävning från naturagäldenärens sida att vara en betydligt allvarligare påföljd än i ett
samhälle där prisbildningen är fri. En långvarig priskontroll torde
därför icke kunna undgå att framkalla en skärpning av väsentlighets
kravet i det nu åsyftade fallet. Frågan har i vårt land aktualitet när
mast för hyresrättens område; förf, kan emellertid icke anföra något
belägg för att domstolspraxis skulle ha förskjutits i angiven riktning
under de senaste åren.
64 Lagen om bostadsrättsföreningar 8 och 54 §§.
65 Se KöpL 21, 28, 42 och 43 §§, NyttjL 2: 14, 15, 25, 26 (jfr 27), 36, 47
och 59 samt 3:32, SjöL 126 § 1 st. 2 p. och 146 § 1 st. 2 p. Jfr FJB 1909
4:13 (jfr 18) och 14 (jfr 15, 16, 18 och 19) samt FJB 1947 4:12 (jfr 15,
16, 18 och 20) och 13 (jfr 14).
66 Se NyttjL 2:53 samt 3:11 (jfr 13, 14, 16—18) och 12, SjöL 126 §
1 st. 1 p. och 146 § 1 st. 1 p.
67 H 1923 s. 133, 1937 s. 495, 1938 s. 517, 1939 s. 183, 1949 s. 640.
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Enligt köplagen 21 § skall man bedöma väsentlighetskravet
från borgenärens synpunkt: borgenären saknar sålunda hävningsrätt om dröjsmålet är av ringa betydelse för honom.
Samma regel ges med något annorlunda formulering i andra
lagrum.68 Detta synes innebära att borgenären genom kontrakts
brottet skall ha tillskyndats ett visst mått av skada eller olägen
het, låt vara att denna icke behöver kunna evalveras i
penningar.69 70
När det gäller att fastställa den grad av olägenhet som skall med
föra hävningsrätt vill U s s i n g tillämpa förutsättni.ngslärans väsentlighetsbegrepp, se Alm. Del3, § 11 III B 2, jfr Aftaler3, § 41 II A.
Jfr också Anders V. Kruse, Misligholdelse, s. 82 ff. För häv
ningsrätt skall alltså krävas att borgenären icke skulle ha gått in på
avtalet om han förutsett kontraktsbrottet. Förutom den svårighet som
ligger däri att detta hypotetiska prov sällan kan genomföras med
anspråk på tillförlitlighet, medför regeln också den svårigheten att
det måste utredas vad borgenären hade att välja på vid avtalets in
gående. Och om borgenären hade att välja mellan två motparter, av
vilka den ene kunde väntas begå kontraktsbrott, den andre icke,
skulle han väl ha valt den senare, även om kontraktsbrottet skulle
vara så obetydligt att det enligt gängse uppfattning icke borde moti
vera hävningsrätt? Det förefaller förf, som om det vore omöjligt att
denna väg komma fram till en användbar regel, och man synes icke
med fog kunna påstå att svensk rätt gått in på vägen, även om man
någon gång möter formuleringar som påminna om förutsättnings68 SjöL 126 och 146 §§, NyttjL 2:36 p. 9, 2:47 och 3:32 p. 8. Almén
anser att KöpL 28, 42 och 43 §§ böra tolkas på enahanda sätt, ehuru lag
texten tiger härom, se § 28 vid not 93—99, § 42 vid not 67 a—72 och § 43
vid not 53. Jfr FJB I 1905 s. 207 om hyresgästs hävningsrätt.
69 Jantzen, Godsbefordring2, s. 265 f., anför att extrautgifter för bor
genären, vilka denne kan uttaga av gäldenären, icke äro av väsentlig be
tydelse för borgenären, även om det rör sig om stora belopp. Denna
princip kan säkerligen icke tillämpas generellt.
70 Motiven till NyttjL antyda emellertid, att man vid utformningen av
väsentlighetskravet även haft gäldenären i tankarna; del heter nämligen att
man velat utesluta hävningsrätt om gäldenären gjort ett »fullkomligt ur
säktligt misstag» (FJB I 1905 s. 172). Jfr H 1920 s. 116 (särskilt JustR
Quensel). I H 1949 s. 101 säges emellertid klart att det avgörande är om
kontraktsbrottet är av ringa betydelse för borgenären. Se också H 1949
s. 640 samt SvJT 1920 rf. s. 57. Frågan om vållande å gäldenärens sida äi
en förutsättning för hävning beröres nedan § 37 vid not 93—96.
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läran (se FJB 1847 3: 7 samt 7: 19 och 21 ävensom HovRn i H 1938
A 187). Liknande synpunkter anföras av Ilium i UfR 1946 s. 123 ff.
och av A u g d a h 1, se Obligasjonsrett, s. 248 ff. Jfr om förutsättningslärans väsentlighetsrekvisit V a h 1 é n i TfR 1953 s. 403 f.

Vid bedömningen av om ett väsentligt kontraktsbrott före
ligger torde man såsom huvudregel utgå från borgenärens indi
viduella förhållanden. I brist på utredning om dessa måste man
emellertid falla tillbaka på vad som enligt den allmänna upp
fattningen i handel och vandel är väsentligt. Saken skulle kunna
uttryckas så, att det för hävningsrätt kräves väsentlighet in
concreto, därvid väsentlighet in abstracto presumeras medföra
väsentlighet in concreto.71
Åtskilliga lagrum äro emellertid inriktade på en standardi
sering av väsentlighetskravet. Ibland anges sålunda en rent
kvantitativ gräns för sådant dröjsmål som skall ge hävnings
rätt.72 I andra fall har lagstiftaren räknat upp en rad kontrakts
brott av allvarlig karaktär.73 Då det i vissa nu åsyftade lagrum
tillägges att hävning ej får ske om det som lägges gäldenären
till last finnes vara av ringa betydenhet, förefaller detta att
innebära att hävningsrätt icke föreligger om avtalsbrottet visser
ligen generellt sett är väsentligt men in concreto skulle råka
vara oväsentligt för borgenären. Här skulle alltså krävas
väsentlighet både in abstracto och in concreto, ehuru väsentlig
het in abstracto presumeras medföra väsentlighet in concreto.74
71 Se A 1 m é n § 21 vid not 186 b—188 och § 42 vid not 67 a—72. Jfr
H 1949 s. 640.
72 NyttjL 2:36 p. 1 och 3:32 p. 1, AvbetL 2 §. Jfr 1935 års förslag till
lag om arbetsavtal 34 § 5). En ovanlig variant är den för hyreslikvid gäl
lande regeln att hävningsrätt icke föreligger om vissa förberedande åtgär
der (beloppets avsändande) vidtagits inom prestationstiden, se NyttjL 3:21
4 st. Jfr också NyttjL 3: 22 (deposition av belopp som hyresgästen med
orätt vill avdraga från hyran hindrar hävning; jfr ovan § 12 not 43).
73 NyttjL 2:36 och 3:32.
74 Jfr H 1921 s. 92 och 446, 1953 s. 106 samt SvJT 1920 rf. s. 57 (fråga
om och i så fall när dröjsmål med hyresbetalning utöver i lagen medgivna
två dagar kunde vara av ringa betydenhet), H 1930 s. 565 (motsvarande
fråga vid arrende). Jfr också H 1953 s. 632 (dröjsmål när kvittningsgill mot?ordran fanns).

431

§ 37

RÄTT ATT HÄVA

Ibland är väsentlighetskravet avsevärt skärpt. Sålunda får
enligt kollektivavtalslagen 7 § ett kollektivavtal hävas endast om
det som lägges gäldenären till last »i synnerlig mån strider mot
avtalet eller mot vad i denna lag stadgas» och det därjämte fin
nes »vara av väsentlig betydelse för avtalsförhållandet i dess
helhet».75 För hävning av ett avtal om sjöfrakt fordras i vissa
fall att det med avtalet »avsedda ändamålet skulle väsentligen
förfelas».76
Här möter också frågan om hävning kan ske vid brott mot
en förpliktelse, som framstår såsom perifer i förhållande till
andra delar av avtalet. I utländsk rätt förekommer det att man
söker draga en fast gräns mellan i denna mening väsentliga och
oväsentliga avtalsbestämmelser.77 En dylik fast distinktion
torde dock vara främmande för svensk rätt, som förmodligen
lägger en mera odifferentierat kvantitativ syn på väsentlighets
kravet.78*83
Enligt flera lagrum räcker det icke att kontraktsbrottet är
väsentligt, det kräves också att gäldenären insäg eller bort inse
väsentligheten. Detta krav uppställes dock blott av lagrum,
som ge utrymme för hävning trots att väsentlighet in abstracto
75 Jfr Schmidt, Kollektiv arbetsrätt, s. 184 f.
76 SjöL 126 § 1 st. 1 p. och 146 § 1 st. 1 p. Jfr också NyttjL 2:36 p. 9
och 3:28 p. 8 (»synnerlig vikt»). En annan dylik skärpning fanns i SjÖL
1891 86 §, som gav sjöman rätt att häva då befälhavaren mot honom övat
grov misshandel; sjömanslagen 1922 39 § tog bort ordet grov, en stånd
punkt som bibehållits i sjömanslagen 1952 39 §.
77 Jfr nedan § 37 efter not 92 om engelsk rätt.
78 Några exempel på gränsfall: H 1891 s. 168 (arrendator fiskade olov
ligen, ej hävningsrätt), 1898 s. 49 (arrendator underlät att vårda jordägaren,
hävningsrätt), 1908 s. 265 (arbetsgivare skällde ut disponent i personalens
närvaro, hävningsrätt), 1910 s. 143 (säljare bröt utfästelse om köparens
ensamförsäljningsrätt, hävningsrätt), 1919 s. 284 (säljare bröt utfästelse atl
annonsera åt köparen, ej hävningsrätt), 1921 s. 265 (arrendator underhöl'
ej allmän väg med påföljd att jordägaren fick böta, hävningsrätt). Se äver
SvJT 1922 rf. s. 75 (säljare bröt utfästelse om köparens ensamförsälj
ningsrätt, hävningsrätt). Jfr Almén Tillägg till §§ 21—27 vid no
83 b—86.
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icke föreligger.79 Gäldenärens insikt skall i vissa fall föreligga
redan vid avtalets slutande;80 i andra fall får man måhända
räkna med att en senare — men icke hur sent som helst —
vunnen insikt kan beaktas.81
Ett uttryck för samma tanke är den icke sällan förekom
mande regeln att hävningsrätt inträder först sedan gäldenären
fått en resultatlös påstötning om fullgörelse.82 En variant härav
är regeln i nyttjanderättslagen 3:34 att hävningsförklaringen
mister sin verkan om rättelse sker inom viss tid efter det att
den avgivits.83 Huvudregeln kan dock sägas vara att hävning
får ske utan föregående påstötning.79
84
83
82
81
80
Väsentlighetskravet kan falla bort därför att ett annat rättsfaktum under i övrigt oförändrade förhållanden tillkommit.
79 SjöL 126 § 1 st. 1 p. och 146 § 1 st. 1 p. samt — med omvänd formu
lering — KöpL 21 §. A 1 m é n vill tillämpa samma princip i de fall som
avses i KöpL 28, 42 och 43 §§, se § 28 vid not 95—99, § 42 vid not 70 a
och § 43 vid not 53.
80 SjöL 126 och 146 §§.
81 Se A 1 m é n § 21 vid not 190, § 28 vid not 97. Jfr U s s i n g, Alm.
Del3, § 11 III B 2.
82 Se NyttjL 2:36 p. 2, 3 och 7 samt 3: 11, 14 och 32 p. 4 och 6 (häv
ning undvikes om rättelse sker »på tillsägelse» eller »så snart ske kan»
efter tillsägelsen). Se också ABL 43 §, lagen om bankrörelse 28 §, lagen
om försäkringsrörelse 39 §. Jfr 1893 års förslag till köplag 31 § och FJB
1909 13: 10. Jfr vidare SjöL 1864 68 § och SjöL 1891 89 §, som stadgade
att sjöman i vissa fall kunde avskedas först sedan han efter bestraffning
upprepat sin förseelse (jfr H 1879 s. 194), och tjänstehjonsstadgan 1833 5 §,
som innehöll att husbonden först borde försöka bättra tjänstehjonet med
måttlig husaga eller, i 1858 års lydelse, söka »med godo rätta» tjänste
hjonet (jfr H 1916 s. 314). W i k a n d e r, Materiella arbetsbetinget, s. 113 f.,
pläderar för en sådan regel vid tillverkningsavtal. Se ytterligare lagen om
sambruksföreningar 11 § 2 st.: medlem kan uteslutas först om han »ej
låtit sig rätta av varning». Hit höra slutligen de lagrum, som stadga
»tredska» såsom villkor för hävningsrätt, se NyttjL 2:36 p. 1 och 3:32
p. 2 samt HBL 27 § andra att-satsen.
83 Danska och norska lagarna om försäkringsavtal ge samma regel ifråga
om hävning vid försummad premiebetalning, men ej den svenska, se 13 §.
Se vidare nedan § 38 vid not 26.
84 Jfr A 1 m é n § 21 vid not 129 a—130. Jfr också H 1940 s. 151.
28 — 557460
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Sålunda stadga köplagen 42 och 43 §§ att hävningsrätt före
ligger även vid ringa fel, om säljaren förfarit svikligen.85 Det
är möjligt att denna princip har generellare giltighet.86
I vissa fall uppställes överhuvud taget icke något väsentlighetskrav.87
Det kan också inträffa att väsentlighetskravet uteslutes på
grund av en avtalsbestämmelse. Köplagen 21 § ger härutinnan
en tolkningsregel: har köparen betingat sig noggrant iakt
tagande av tiden för godsets avlämnande, skall detta ge honom
rätt att häva vid varje dröjsmål.88 Ett större problem innebära
de avtalsklausuler som förbehålla endera eller båda parterna
hävningsrätt vid varje kontraktsbrott eller åtminstone varje
kontraktsbrott av visst slag utan att innehålla någon reservation
för oväsentliga kontraktsbrott. Rättspraxis synes länge ha
tvekat att supplera avtalsklausuler av detta slag med en sådan
reservation men tycks numera ha övervunnit sina betänklig
heter.89 I ett specialfall har man emellertid ännu icke tagit
steget fullt ut. Om en fastighetssäljare förbehållit sig hävnings
rätt vid betalningsförsummelse av köparen genom en föreskrift
att köparen skall betala på en viss dag mot erhållande av
köpebrev, har man hittills ansett varje dröjsmål berättiga
85 Så också FJB 1909 4: 14, FJB 1947 4: 12. KöpL 43 § tillägger ena
handa verkan åt det förhållandet att säljaren avvetat felet å sådan tid att
han utan oskälig kostnad eller svårighet kunnat anskaffa felfritt gods.
86 Se ovan § 29 vid not 85—89 om konkurrensen mellan AvtL 30 § och
reglerna om hävning.
87 KöpL 28 §, såvitt angår handelsköp, SjöL 126 § 2 st. och 146 § 2 st.
Se också KöpL 21 §, som för handelsköp blott upprätthåller ett ytterst
försvagat väsentlighetskrav. A 1 m é n (§ 28 vid not 102—104) vill analogi
vis överföra detta krav även till KöpL 28 §.
88 Jfr A 1 m é n § 21 vid not 197—198.

89 Se å ena sidan H 1917 s. 137, å andra sidan H 1931 s. 340, 1938
s. 517 (avseende försummelse att betala vederlag för sådan nyttjanderätt
som avses i NyttjL 1:7). Jfr emellertid Jantzen, Godsbefordring2,
s. 266, och Baltconcertepartiet2, s. 189 f., om avtalad hävningsrätt vid »any
misrepresentation» ifråga om fartygs position.
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säljaren att häva.90 Måhända är dock en ändring av praxis
förestående.91
Åtskilliga lagrum ha emellertid gjort väsentlighetskravet
tvingande.92
Kontinental rätt ser något annorlunda på väsentlighetskravet än
svensk rätt.
I tysk och schweizisk rätt tillgodoses väsentlighetskravet vid Ver
zug i den formen att hävning i allmänhet får ske blott sedan gäldenären vid eller efter förfallotiden fått en uppmaning att prestera
inom en lämplig frist och denna frist försuttits. Se BGB § 326 och
OR Art. 107. Jfr Rabel Is. 401 ff. ävensom Almén § 21 vid
not 129 a—137 a samt § 26 not 17, § 27 not 24 och § 28 not 87.
Uppmaningen måste enligt tysk rätt innehålla ett hot om hävning;
enligt schweizisk rätt behöves detta icke. Är naturaprestationen nu
mera onyttig behöver ingen frist utsättas (BGB § 326, OR Art. 108),
ej heller om noggrant iakttagande av tiden avtalats (BGB § 361, HGB
§ 376, OR Art. 108).
De internationella köplagsutkasten ha gjort köparens rätt att häva
beroende av att han utsätter »un délai supplémentaire d’une durée
raisonnable», dock är detta obehövligt om leveranstiden är »une con
dition essentielle du contrat». Se utkast I art. 26—27, utkast II art.
28—29.
Fransk rätt, som förutsätter att hävning sker genom domstolens
försorg (nedan § 38 efter not 30), låter domstolen efter omständig
heterna sätta en frist (Cciv art. 1184).
Vad härefter gäller faktiska fel i såld egendom gör man på konti
nenten såsom huvudregel inga inskränkningar i köparens hävningsrätt annat än vid sådana fel som äro så obetydliga att de över huvud
taget icke medföra någon påföljd för säljaren (BGB § 459, OR Art.
197, Cciv art. 1644). Samma ståndpunkt intaga de internationella
köplagsutkasten, se art. 42 och 51, resp. art. 37 och 47. Enligt OR
Art. 205 kan dock domstolen efter omständigheterna avvisa ett yr
kande om Wandelung, f.ö. även om felet är betydande. Vid andra
avtalstyper är man dock mera restriktiv mot den som önskar häva
90 Se Almén, PM om JB, s. 136 f., och H 1948 s. 111. Jfr också SOU
1947:38 s. 174 f. och 222 f., där lagberedningen diskuterar säljarens hävningsrätt utan någon antydan om ett väsentlighetskrav. Se slutligen V a h1 é n, Formkravet, s. 276.
91 Se H 1950 s. 198, där två ledamöter av HD ställde upp ett väsentlig
hetskrav, medan majoriteten ej fick anledning att yttra sig därom.
92 AvbetL 2 och 17 §§, NyttjL 2:3 och 70 samt 3:35. Jfr FJB I 1905
s. 168 ff. och 223 f.
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på grund av oriktig prestation eller avvikelse, jfr t.ex. om hyresgästs
hävningsrätt OR Art. 254—255 samt Cciv art. 1741 och Planiol II
nr 2767, om arbetsgivares hävningsrätt BGB § 626 och OR Art. 352
(»wichtiger Grund»).
Engelsk rätt ser väsentlighetskravet framför allt ur den synpunk
ten att vissa förpliktelser i ett kontraktsförhållande »go to the root
of the contract», medan andra anses så perifera, att ett brott mot dem
icke ger hävningsrätt. Man klassificerar alltså förpliktelserna i con
ditions och warranties; endast brott mot a condition ger hävnings
rätt (och rätt att hålla inne prestation). En häremot svarande distink
tion göres mellan dependent och independent promises. Av särskilt
intresse är att vid köp tiden för betalning in dubio icke är condition.
Se Cheshire & Fifoot Part II Chap. IV Sect I (B) och Part
VII Chap. IV Sect. II, Chitty Chap. VI Sect. 5 (d) och Chap. XVII
Part 2 Sect. F. Jfr ovan § 35 efter not 57.

3. Kontraktsbrottets orsaker.

Hävningsrätt föreligger i de flesta fall oberoende av vilka
orsakerna varit till kontraktsbrottet. Gäldenären kan alltså icke
undgå hävning genom att åberopa att han är fri från vållande.
Icke ens om underlåten uppfyllelse orsakats av vis major (utan
att uppfyllelsen för den skull blivit definitivt omöjlig), bortfaller
hävningsrätten.93 Om det emellertid är fråga om en förpliktelse
att visa omsorg, ingår vållande i rekvisitet för kontraktsbrott
och därmed också i hävningsrekvisitet.94 Motsvarande gäller om
avvikelses relevans förutsätter vållande hos gäldenären.
Gäldenärens vållande kan dock indirekt få betydelse för
hävningsrätten därigenom, att ett vållande i förfluten tid, sär
skilt om det är kvalificerat, kan ge borgenären tillräcklig an
ledning att antecipera kontraktsbrott beträffande fortsatta
framtida prestationer.95
93 Jfr Aimé n § 21 vid not 116—121, SOU 1938:38 s. 196, U s s i n g,
Alm. Del3, § 11 III B 4, Rabel I s. 436 f., Jantzen, Godsbefordring2,
s. 266. Icke sällan förekomma emellertid avtalsklausuler som inskränka
borgenärens rätt att häva i sådana fall då gäldenären hindrats av vis major
eller i allt fall är fri från vållande, se G o d e n h i e 1 m, Säljarens bunden
het, s. 172 ff.
94 Exempel härpå ge KommL 15 §, HBL 27 § fjärde att-satsen, FJB
1909 4: 15, FJB 1947 4: 12. Jfr H 1925 s. 146.
95 Se ovan § 19 vid not 9 ff.
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Lagen om avbetalningsköp 2 § 2 st. ger emellertid köparen
rätt att under vissa omständigheter undgå hävning, om hans
dröjsmål med betalning berott på att han till följd av sjukdom
eller arbetslöshet eller av annan särskild orsak huvudsakligen
utan egen skuld råkat i betalningssvårigheter.96
4.

Hävning sedan naturaprestation skett.

Det har tidigare framhållits, att hävning icke torde kunna
ske ifråga om sådana naturaprestationer, som på grund av sin
beskaffenhet aldrig kunna återställas. Ifråga om andra natura
prestationer kan hävning i allmänhet ske, vare sig prestation
skett eller icke. Vissa undantag från denna regel skola här
beröras.
Ibland kan den omständigheten att naturaprestation skett
avskära den presterande från hans rätt att häva.97 Köplagen
28 § förbjuder sålunda säljaren att häva köpet sedan godset
kommit i köparens besittning, såvida icke säljaren därom gjort
förbehåll (ägareförbehåll eller s.k. enkelt hävningsförbehåll)98
eller köparen avvisat godset; enligt 41 § gäller emellertid detta
förbud icke om godset utgivits sedan köparen kommit i kon
kurs.99 100 En motsvarande regel gäller vid köp av fast egendom,
ehuru man här ej anknyter till besittningsövergången utan till
äganderättsövergången, sådan denna brukat uppfattas. Säljaren
förlorar alltså sin hävningsrätt antingen genom att utfärda ett
96 Vid tillkomsten av denna regel diskuterades särskilt frågan om bety
delsen av att sjukdom etc. inträffade efter det att köparen av annan anled
ning kommit i dröjsmål. Se KProp 1953 nr 3 s. 101, 103 och 111. Härvid
framfördes en tankegång besläktad med principen perpetuatio obligationis,
se om denna nedan § 48 efter not 65.
97 Jfr Lundstedt, Två föreläsningar, s. 24 ffoch B r a m s j ö, Av
tals återgång, s. 52 ff.
98 Jfr Schmidt, Ägareförbehåll, s. 110 ff.
99 U n d é n talar i sistnämnda fall om legalt ägareförbehåll, se Sakrätt,
I2 s. 159.
100 Flerstädes i utlandet — även i Danmark — medgives emellertid säl
jaren rätt att häva även efter det att godset utgivits, om blott kredit icke
avtalats. Se Almén § 28 vid not 114—116, U s s i n g, Kob2, § 12 II A 2,
och Lagergren, Delivery, s. 76.
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köpekontrakt utan hävningsförbehåll eller också genom att
utfärda ett köpebrev. Såsom hävningsförbehåll gäller därvid en
föreskrift i köpekontraktet att köpebrev skall utfärdas.101
Den omständigheten att en naturaprestation mottagits avskär
icke mottagaren från hävningsrätt. Däremot kan hävningsrätten
bortfalla av den anledningen att mottagaren icke kan återställa
naturaprestationen i väsentligen oförändrat skick.102 Köplagen
57 och 58 §§ förutsätta att köparen med vissa i 58 § angivna
undantag har hävningsrätt allenast om godset kan återställas
väsentligen oförändrat och oförminskat.103 En liknande regel
ger FJB 1947 4:26 beträffande hävning av fastighetsköp.104105
Här beaktas också det fallet att köpeobjektet genom köparens
åtgärd belastats med sakrätter; detta är väl mera sällan aktuellt
vid köp avlös egendom och har icke uppmärksammats i köplagen.

5. Avtal som utesluta hävning.
Det är nu för tiden vanligt att säljare och tillverkare, särskilt
inom maskinindustrin, förbehålla sig att köparen (beställaren)
icke skall hava rätt att häva på grund av fel i levererad egen
dom. Till gengäld åtager sig säljaren (tillverkaren) att avhjälpa
felet eller leverera gillt gods.103
I ett dylikt fall hade säljaren gjort upprepade försök att av
hjälpa ett väsentligt fel, utan att likväl lyckas härmed. Under
dessa omständigheter tillerkände HD köparen hävningsrätt.106
101 Se FJB 1909 4:2 och FJB 1947 4:5 samt FJB II 1908 s. 162 f„
Almén, PM om JB, s. 134 ff., och SOU 1947:38 s. 170 f. och 174 f. Jfr
H 1874 s. 248, 1928 s. 121, 1948 s. 111. Se också V a h 1 é n, Formkravet,
s. 120 ff.
102 Jfr B r a m s j ö, Avtals återgång, s. 147 ff., och R a b e 1 Is. 443 ff.
103 Jfr Almén § 57 vid not 105. Om betydelsen av att köparen sålt
godset vidare se Almén § 58 not 71. Om de fall då hävningsrätt före
ligger, ehuru godset ej kan återställas, se ovan § 37 vid not 41—51.
Wikander, Materiella arbetsbetinget, s. 117, och Hasselrot, HB,
IX s. 1868 f., vilja tillämpa samma regler vid tillverkningsavtal.
104 Se också FJB 1909 4: 20.
105 Se t.ex. Mekanförbundets Allmänna leveransbestämmelser av år 1927
p. 25. Jfr H 1941 s. 337.
106 H 1944 A 70.
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6. Hävning på grund av underlåten uppfyllelse
av en borgenärsförpliktelse.
Vid förpliktelser till uppfyllelse kan underlåten uppfyllelse
av en borgenärsförpliktelse tänkas medföra rätt för gäldenären
att häva ett avtal. Det är emellertid tveksamt i vilken utsträck
ning en sådan hävningsrätt är erkänd.
Frågan hänger delvis samman med hur man avgränsar be
greppet borgenärsförpliktelse. I tidigare diskussion har man
velat anse hävning principiellt utesluten vid ren mora accipiendi
men samtidigt förklarat, att om gäldenären hade väsentlig
olägenhet av att borgenären icke uppfyllde sin förpliktelse det
i själva verket förelåg en gäldenärsförpliktelse å borgenärens
sida, vars åsidosättande borde medföra hävningsrätt för gälde
nären i vanlig ordning.107 Förf, vill, såsom förut framhållits,
icke låta frågan om hävningsrätt föreligger eller ej vara av
görande för gränsdragningen mellan gäldenärsförpliktelser och
borgenärsförpliktelser.108 På grund härav måste man räkna
med att dröjsmål å borgenärens sida kan medföra hävningsrätt
för gäldenären om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för
denne, något som dock vanligen icke är fallet.109
En särskild anledning till att hävningsrätten har mindre be
tydelse vid dröjsmål å borgenärens sida är att gäldenären ofta
kan inhibera sin naturaprestation på annat sätt. Vid mora
accipiendi å köparens sida kan säljaren, sedan han innehållit
godset, under de i köplagen 34 § angivna förutsättningarna sälja
godset för köparens räkning.110 Och om en befraktare icke vid
lastningstidens utgång avlämnat gods och sålunda icke tagit
bortfraktarens tjänster i anspråk, anses han enligt sjölagen
131 § (jfr även 132 §) ha frånträtt avtalet, vilket gör en häv
ning från bortfraktarens sida överflödig.111
107 A 1 m é n § 33 vid not 14—18 och 27—28.
108 Se ovan § 18 efter not 1.
109 Jfr H 1893 s. 344. Enligt Termes commerciaux 1953 s. 16 kan dock säl
jaren vid köp under klausulen Ex works icke häva vid ren mora accipiendi
å köparens sida.
110 Se ovan § 36 vid not 12.
111 Se nedan § 60 vid not 25.
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Så snart borgenären skall utgiva en motprestation i efterskott
kommer emellertid mora accipiendi att åtföljas av anteciperad
mora solvendi, och i dessa fall blir det större utrymme för
hävningsrätt.112
Oriktig prestation från borgenärens sida kan ge upphov till
hävningsrätt om oriktigheten är väsentlig. Sålunda har sjöman
hävningsrätt om bestämd resa blir väsentligen ändrad, om
fartyget är behäftat med grövre brister eller om arbetsgivaren
till den grad åsidosatt sin förpliktelse att uppträda hyfsat att
sjömannen misshandlats av befälhavaren eller om denne icke
givit honom påkallat skydd mot misshandel av annan om
bord.113

§ 3$

F. Total eller partiell hävningl

Om ett kontraktsbrott avser endast en del av naturaprestationen, har då borgenären valrätt mellan att häva hela avtalet
och att häva endast den del av avtalet som berörs av kontrakts
brottet? Eller måste han tillgripa ettdera av dessa alternativ och
i så fall vilket? Och om kontraktsbrottet avser hela presta
tionen, kan då borgenären ändock om han så önskar inskränka
sig till att häva endast en del av avtalet?1
A1 m é n har för köplagens del — med ett visst stöd av lagen
— formulerat följande regler:
a) Vid dröjsmål eller fel som avser endast en del av godset
kan köparen häva beträffande det fördröjda eller felaktiga
godset, så snart kontraktsbrottet är av den betydelse, att köpet
skulle kunnat hävas om det uteslutande avsett detta gods. Vid
fel måste dock göras två reservationer, dels att köparen icke får
omsortera varan och plocka ut den bästa delen, dels att värdet
av godset i dess helhet icke får överstiga sammanlagda värdet
av de särskilda delarna. Har kontraktsbrottet tillräcklig be
112 Jfr ovan § 19 vid not 31—32.
113 Se sjömanslagen 37—39 §§. Jfr hembiträdeslagen 16 § c) och 1935
års förslag till lag om arbetsavtal 34 § 8)—9).
1 Se U s s i n g, Alm. Del3, § 11 III E.
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tydelse, satt i relation till hela köpet, kan köparen häva hela
detta.2
Är successivleverans avtalad, inskränkes köparens rätt att
häva hela köpet till det fall att posterna stå i det sammanhang,
att det skulle lända köparen till förfång att delvis vidbliva
köpet.3
b) Vid dröjsmål som avser endast en del au köpeskillingen
kan säljaren icke häva köpet blott i den del kontraktsbrottet
avser men kan, i den mån ett ev. väsentlighetskrav är uppfyllt,
häva hela köpet.4 Är successivleverans avtalad, kan det emel
lertid bli fråga om hävning beträffande den post den fördröjda
delen av köpeskillingen avser.5
c) Vid dröjsmål eller fel avseende allt godset eller hela köpe
skillingen måste hävningen avse hela köpet.6 Är successivleve
rans avtalad, torde emellertid borgenären möjligen kunna
behandla de olika poster, för vilka kontraktsbrott redan inträtt,
var för sig.7
Såvitt angår köparens hävningsrätt förutsätta emellertid de
nu återgivna reglerna att avtalet icke avser flera varuslag eller
— vid speciesköp — flera individuella föremål. Är detta fallet
skall hävningsfrågan bedömas särskilt för varje varuslag eller
föremål, såvida det icke mellan köpets olika delar föreligger
ett sådant sammanhang att det skulle lända köparen till förfång
att delvis vidbliva köpet.8
Principen att man bör hålla isär olika individuella prestatio
ner, resp, olika slag av prestationer, har emellertid icke vunnit
2 Alm én Tillägg till § 22 samt Tillägg till §§ 42 och 43 vid not 1—47.
3 KöpL 22 och 46 §§. Se A 1 m é n Tillägg till § 22 vid not 10, § 46
vid not 1 a—5.
4 A 1 m é n § 28 not 102.
5 KöpL 29 §.
6 Alm én Tillägg till § 22 vid not 2, Tillägg till §§ 42 och 43 vid not
48—59.
7 Almén §46 not 12.
8 Se A 1 m é n § 22 vid not 24 och Tillägg till §§ 42 och 43 vid not
60—75. Se vidare H 1921 s. 85 (dels emaljmuggar och pärlemoknappar,
dels bultar och muttrar), 1930 A 166 (handgjorda och maskingjorda skor),
1934 s. 477 (olika virkesdimensioner).
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generell tillämpning. Nyttjanderättslagen innehåller sålunda
bestämmelser om kombinerade nyttjanderätts- och arbetsavtal,
innebärande att total hävning kan ske vid brott mot förpliktel
ser som avse arbetsförhållandet. 9 Uppenbarligen har man också
förutsatt att brott mot förpliktelser som avse nyttjandet skola
kunna föranleda total hävning. Lagen går t.o.m. så långt att
nyttjaren kan häva ett avtal om arrende eller hyra, om upp
låtaren icke tillhandahåller ett i särskilt fristående avtal betingat
arbete — däremot kan upplåtaren icke häva nyttjanderättsavtalet därför att nyttjaren icke utför sådant arbete.10
I praxis förekomma då och då andra kombinationer av olik
artade förpliktelser och fråga uppstår om brott mot en för
pliktelse kan föranleda att avtalet helt häves. Förmodligen söka
domstolarna i dessa fall bedöma huruvida det skulle lända den
hävande till förfång att vidbliva en del av avtalet.11 Då ett köpe
avtal kombineras med en konkurrensklausul torde emellertid
samhörigheten mellan prestationerna anses given.12
I de nu diskuterade fallen av kombinerade avtal har frågan
genomgående varit huruvida ett partiellt kontraktsbrott ger
borgenären rätt till total hävning. Det kan också uppslå fråga
huruvida rätten till total hävning medför hinder för en partiell
hävning, något som kan vara olägligt för den hävande bl.a.
om väsentlighetskravet skulle vara uppfyllt för en partiell
hävning men icke för en total. Denna fråga synes hava varit
föremål för ringa uppmärksamhet; dock är att anteckna ett
avgörande från hyresrätten i vilket en hyresvärd icke ansågs
berättigad till partiell hävning av ett hyreskontrakt avseende
flera lägenheter i samma hus.13
9 Se dels NyttjL 2:36 p. 1 och 3:32 p. 2, dels NyttjL 2:47 och 3:21.
Jfr Svennegård i SvJT 1951 s. 328 f.
10 NyttjL 2: 47 och 3: 21.
11 Se Lex. H 1913 A 164, 1931 s. 208 (II) och 1939 s. 183 (köp av fast
egendom jämte tillverkningsavtal).
12 Se Almén Tillägg till §§ 21—27 vid not 83 b—86 samt H 1934 s. 19.
Om rätt till total hävning föreligger, återstår emellertid frågan om väsent
lighetskravet är uppfyllt beträffande sådan hävning, se ovan § 37 vid
not 65 ff.
13 H 1924 s. 177.
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Likställt med hävning är, såsom ovan framhållits, att ett
avtal förfaller på grund av omöjlighet.1415
Denna verkan kan avse
hela avtalet eller endast en del därav. Har ett avtal delvis för
fallit, behöver man icke diskutera huruvida borgenären haft
rätt att häva i denna del. Kvar står blott frågan huruvida han
har rätt att häva beträffande den del av avtalet som ej förfallit.
Säkerligen måste svaret bli att han har denna rätt såvida han,
därest omöjlighet ej förelegat, skulle ha haft rätt till total
hävning.13
I vissa i det föregående berörda fall anses borgenären skyldig
att häva totalt, om han över huvud taget vill häva. Om nu
avtalet i ett dylikt fall partiellt förfaller på grund av omöjlighet,
uppstår fråga om borgenären kan låta bero därvid och sålunda
åstadkomma samma resultat som en partiell hävning. Något
material för besvarandet av denna fråga synes ej finnas.
Framställningen har hittills uteslutande tagit sikte på den sida
av problemet total eller partiell hävning, som avser kontrakts
brottets omfattning. Till det sagda måste emellertid göras en
viktig reservation: borgenären kan vara förhindrad att utöva
hela den hävningsrätt som enligt det föregående skulle till
komma honom. Härigenom kan en total hävningsrätt reduceras
till partiell och en partiell sådan ytterligare inskränkas.
Om den prestation hävningen skulle avse redan delvis full
gjorts och på grund av sin natur icke kan återställas, är hävning
i denna del utesluten, och hävningen måste sålunda inskränkas
till återstående delar av prestationen.16 Och om den del av
prestationen som fullgjorts kan återställas, är hävning i denna
del likväl ofta utesluten från naturagäldenärens sida; även här
måste hävningen inskränkas till återstående delar av presta
tionen.17
För problemet total eller partiell hävning ha också reglerna
14 Se ovan § 37 vid not 25.
15 Jfr NyttjL 3: 12.
16 Se ovan § 37 vid not 32. Jfr H 1917 s. 58 (byggnadsentreprenad).

17 Se ovan § 37 vid not 97—101 om prestation såsom hinder för hävning
samt A 1 m é n § 28 not 117 och § 39 vid not 93—96 a.
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om anteciperat kontraktsbrott en viss betydelse.18 Ofta är det
ett kontraktsbrott ifråga om en delprestation som ger borge
nären fog att antecipera kontraktsbrott beträffande återstoden.
En rätt till partiell hävning kan därigenom utvidgas till en rätt
till total hävning.19 Vid köp av lös egendom anses emellertid
borgenären också kunna avstå från att häva ifråga om den
delprestation kontraktsbrottet avser och nöja sig med att häva
ifråga om den delprestation, för vilken kontraktsbrott anteciperas.20

G. Håvningsförklaringen.
En borgenär som vill häva gör detta genom att rikta en
hävningsförklaring till motparten. Förklaringen blir otvetydig
om termen »häva» användes. Något krav på att så skall ske
uppställes emellertid icke, utan det är tillräckligt om borgenä
ren på något annat sätt tydligt ger uttryck åt att han definitivt
inhiberar sin egen eller motpartens naturaprestation.21
En speciell komplikation föranleder den omständigheten att
ordet »uppsägning» vid vissa avtalstyper användes såväl för att
beteckna hävning som för att beteckna en förklaring att avtals
förhållandet skall upphöra utan att kontraktsbrott föreligger.22
Det har i rättspraxis antagits, att en »uppsägning» som icke
18 Se ovan § 19 vid not 9 ff. och 23—24.
19 Så KöpL 22, 29 och 46 §§.
20 Almén § 22 vid not 16—18, § 46 vid not 11.
21 Hävningsförklaring ansågs avgiven i H 1904 B 265 (refererat i Has
selrot, HB, X s. 2178; arbetsgivare bad sin dräng »dra åt helvete»), 1909
s. 31 (bl.a. skickade arbetsgivaren bort alla arbetstagarens tillhörigheter
medan denne var intagen på sjukhus), 1922 s. 389 (HovRn och HD:s mino
ritet; säljare stämde köparen med ett skadeståndsyrkande som förutsatte
att leverans ej skulle ske), 1935 s. 381 (arbetsgivare besvarade icke brev
från en arbetstagare, som lämnat arbetsplatsen efter en ordväxling men nu
bad att få återinträda i tjänst). Utgången blev den motsatta i H 1908 s. 265
(arbetsgivare avslutade en ordväxling med att uppmana arbetstagaren att
gå sin väg), 1910 s. 380 (köpare vägrade acceptera säljarens tratta; jfr
H 1910 s. 266), 1917 s. 615 (hyresvärd låste ute sin hyresgäst).
22 Se ovan § 37 vid not 17.
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åtföljes av ett påstående om kontraktsbrott icke är tillfyllest
såsom hävning.23
Hävningsförklaringen har i regel omedelbar effekt, säkerligen
— liksom flertalet andra påbud — i och med att den kommer
fram till mottagaren.24 Förmodligen kan den hävande dock
såtillvida häva med framtida verkan, att han sätter ut en frist
inom vilken gäldenären medgives prestera och samtidigt för
klarar avtalet hävt om fristen löper ut utan att prestation sker.25
Nyttjanderättslagen 3: 34 stadgar att en hävning av hyresavtal
på grund av dröjsmål med hyresbetafning alltid har denna inne
börd och fastställer fristen till 12 söckendagar.26
I ett fall får emellertid icke hävningsförklaringen effekt
förrän den blivit konfirmerad av domstol. Kollektivavtalslagen
7 § 1 st. stadgar nämligen, att arbetsdomstolen under vissa
omständigheter kan på talan av förfördelad part förklara ett
kollektivavtal icke längre vara gällande, och detta skall inne
bära att hävning i annan ordning icke kan ske. Eftersom
borgenären icke heller har rätt att utan domstolens medgivande
innehålla sin egen prestation27 och hävningen icke anses ha
tillbakaverkande kraft, måste han å sin sida prestera ända till
dess domstolen förklarar avtalet hävt, vid äventyr att eljest
ådraga sig påföljder även om hävningsanledning i och för sig
förelåg.28
Tanken på hävning genom domstols beslut skymtar också i
23 H 1912 s. 163, 1915 s. 269. Jfr nedan § 60 not 7.
24 Jfr bet. 1890 om bolag s. 85.
25 Så Internationella köplagsutkasten I art. 27, II art. 29. I SvJT 1923 rf.
s. 11 hade emellertid styrelsen för ett aktiebolag infordrat betalning för
tecknade aktier inom viss tid »vid äventyr att aktierätten eljest kommer
att förklaras förverkad»; denna förklaring ansågs icke medföra att häv
ning skedde automatiskt vid fristens utgång. Jfr också H 1953 s. 602. Om
utländsk rätt se ovan § 37 efter not 92.
26 Jfr ovan § 37 vid not 83.
27 Se ovan § 35 vid not 48 och 82.
28 Se KProp 1928 nr 39 s. 112 ff. och Schmidt, Kollektiv arbetsrätt,
s. 184 f. Jfr i detta sammanhang tjänstehjonsstadgan 1833 5 §, som ålade
husbonde att hänskjuta hävningsfrågan till exekutiv myndighet. Genom
KK 1/10 1858 ändrades detta till att husbonden kunde själv häva i närvaro
av två gode män.
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1909 och 1947 års förslag till jordabalk, där det stadgas att
fastighetsköpare, som vill häva av vissa anledningar, måste in
stämma talan därom inom viss tid, vid äventyr att han eljest
är »hävningsrätten förlustig». Om en till säljaren riktad för
klaring är icke tal.29 Vad detta skall innebära är oklart. Me
ningen kan vara att hävning sker genom partsförklaring men
att verkan därav förfaller om icke saken fullföljes genom
stämning inom föreskriven tid. Meningen kan också vara att
hävning sker först genom domstolens beslut. Den reella skill
naden mellan dessa båda ståndpunkter skulle väl närmast vara
att plikten till återställelse inträder vid olika tidpunkter, med
därav följande konsekvenser för påföljderna av underlåten åter
ställelse. Härom ge dock lagförslagen icke något besked.30
Att endast domstol kan häva är huvudregeln i fransk rätt. Intill
dess domen faller kan emellertid borgenären hålla inne sin presta
tion, och när hävningen till sist sker har den retroaktiv verkan. Kon
struktionens betydelse är främst att gäldenären får en extra frist;
han anses nämligen i regel kunna undvika hävning genom att prestera
innan domen fallit (resp, innan en av domstolen ev. utsatt frist gått
till ända). Huvudregeln har emellertid i praxis fått vissa undantag
och den är dessutom dispositiv. Se P 1 a n i o 1 II nr 507 ff. Se också
ovan § 33 före not 1 och nedan § 46 efter not 6 om täckningsköp
utan hävning.

Ett avtal kan i vissa fall hävas utan att borgenären avger
någon uttrycklig hävningsförklaring. Enligt köplagen 26 § är
köparen, om ett svävande dröjsmål föreligger, skyldig att be
svara en förfrågan från säljaren huruvida han vill mottaga
29 Se FJB 1909 4: 14 (jfr 15, 16, 18 och 19), FJB 1947 4: 11, 12 och 20
(jfr 15, 18 och 23). Dessa föreskrifter äro en rest av strängare föreskrifter
i de äldre jordabalksförslagen, enligt vilka inga påföljder alls kunde göras
gällande om ej talan instämdes inom viss tid, se FJB 1826 3: 9 och FJB
1847 3:9. Även beträffande köp av lös egendom intog man till en början
sistnämnda ståndpunkt, se FHB 1826 1:25 och FHB 1850 1:24; i 1894 års
förslag till köplag strök man emellertid alla föreskrifter om att talan
skulle väckas inom viss tid.
30 Om hävning sker först genom domstolens beslut skulle detta också
kunna tänkas innebära att domstolen måste eller åtminstone kunde beakta
en av gäldenären dessförinnan företagen rättelse. Detta är väl knappast
åsyftat; jfr dock H 1936 s. 18, anmärkt nedan § 38 not 36.
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godset, vid äventyr att han eljest förlorar sin rätt att kräva
godsets avlämnande. Kommer ej någon förfrågan, är han likväl
skyldig att vid samma äventyr inom rimlig tid kräva av
lämnande. Dessa regler innebära, att säljaren har rätt — men
ej plikt — att behandla köparens passivitet såsom en hävning
från hans sida. Motsvarande regler gälla enligt 31 § vid svä
vande dröjsmål på köparens sida.31 En besläktad situation före
ligger om en gäldenär direkt förklarar att han icke kommer
att prestera; här anses också passivitet från borgenärens sida
likvärdig med hävning.32

H. Hävningsr ätt en kan förloras genom passivitet.

I det föregående ha behandlats reglerna om borgenärens
skyldighet att inom viss tid reklamera i anledning av underlåten
uppfyllelse eller avvikelse.33 Dessa regler medföra, att borge
nären kan genom passivitet förlora rätten att överhuvud taget
göra påföljder gällande.
I viss utsträckning förekomma härutöver särskilda regler,
enligt vilka borgenären kan förlora sin hävningsrätt om han
ej utövar denna genom att avge hävningsförklaring inom en på
något sätt bestämd tid.
Fristen för avgivande av hävningsförklaring löper ibland från
den tidpunkt då borgenären fick eller bort få kännedom om
gäldenärens kontraktsbrott. Köplagen ålägger sålunda köparen
att, om han vill häva, göra detta »utan oskäligt uppehåll» efter
det att godset anlänt för sent resp, efter det han märkt eller
31 Se närmare Almén § 26 och § 31. Lagberedningen yttrar i FJB II
1908 s. 182 att KöpL 31 § i huvudsak kan tillämpas jämväl vid fastighets
köp; jfr också a.st. s. 183 f. om köpares skyldighet att besvara förfrågan.
82 Se Almén § 26 vid not 41—48c samt H 1886 s. 203. Gäldenären
anses emellertid bunden av sin förklaring (se Almén § 21 vid not 7—10)
varför någon valrätt för honom näppeligen kommer ifråga. Jfr ovan
§ 20 vid not 38.
33 Se ovan § 20 vid not 31 ff., § 25 vid not 69 ff. och § 26 efter not 23.
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bort märka fel eller brist i godset.34 1909 och 1947 års förslag
till jordabalk — som icke nöja sig med vanlig hävningsförklaring utan kräva att talan skall instämmas — gå däremot i
åtskilliga fall på en annan linje, nämligen att denna åtgärd
skall vidtagas inom en absolut frist, vanligen av ett år från
tillträdet.35
I andra fall förekommer den regeln att hävningsrätten går
förlorad om gäldenären hinner reparera sin försummelse innan
borgenären utövat sin hävningsrätt.36 Detta gäller emellertid
blott undantagsvis: normalt kan gäldenären icke betaga borge
nären den hävningsrätt som en gång inträtt.37 Borgenären kan
dock frivilligt ge gäldenären en dylik chans, därigenom att han
kräver fullgörande och sätter ut en viss frist, inom vilken full
görandet skall ske.38 Fullgör gäldenären inom denna frist, kan
hävning ej ske. Enahanda torde förhållandet vara om borge
nären kräver fullgörande utan att sätta ut någon frist; gälde
nären törde här undgå hävning om han presterar utan oskäligt
uppehåll.39
34 KöpL 27 och 52 §§. Motsvarande regel gäller enligt KöpL 32 § för
säljarens hävning (»vid handelsköp genast och vid annat köp utan oskäligt
uppehåll»). Om säljarens hävning vid fastighetsköp jfr FJB II 1908 s. 181 f.
Se vidare NyttjL 2: 37 och 3: 33. Jfr om främmande rätt R a b e 1 Is. 442 f.
H 1952 A 32 visar att HD ansett sig böra anordna särskild omröstning i
frågan om hävningsfristen iakttagits, innan frågan om hävningsrätt förelåg
avgjordes (jfr om preskription nedan § 57 vid not 5—8).
35 Se FJB 1909 4: 14—16, FJB 1947 4: 11, 12, 16 och 18. Andra utgångs
punkter för fristen gälla enligt FJB 1909 4: 18 och 19 samt FJB 1947 4: 15,
20 och 23.
36 Så NyttjL 2:37 och 47, 3: 11 och 33, AvbetL 2 § 2 st. samt 6 § 1 och
2 st. Så också för ett speciellt fall A1 m é n § 64 vid not 72. Jfr även
H 1910 s. 380 och 1936 s. 18.
37 Jfr däremot om fransk rätt ovan § 38 efter not 30. Avvikande också
Jantzen, Godsbefordring2, s. 414.
38 Jfr ovan § 38 vid not 25.
39 Se A 1 m é n § 26 vid not 30—34 b och i not 61, § 31 vid not 4—4 d,
Tillägg till § 52 i not 45 a. Jfr H 1953 s. 602, i vilket fall borgenären hade
satt ut en frist men från gäldenären mottog ett brev där denne förklarade
sig utgå från att ännu något dröjsmål skulle tolereras. Då borgenären ej
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I. Verkan av obefogad hävning.
Eftersom hävning enligt svensk rätt nästan alltid sker icke
genom domstols beslut utan genom borgenärens hävningsförklaring, löper borgenären risken att det vid en kommande
domstolsprövning skall befinnas att han felbedömt situationen
och att han sålunda icke var berättigad att häva.
Om borgenären efter att med orätt hava hävt har tagit
konsekvensen av sin uppfattning och underlåtit att å sin sida
prestera, har han därigenom gjort sig skyldig till kontraktsbrott.
Redan den obefogade hävningsförklaringen kan emellertid ha
vissa för borgenären oförmånliga verkningar.
Den som tar emot en obefogad hävningsförklaring kan
reagera på olika sätt. Ett alternativ är att han accepterar för
klaringen såsom befogad.40 Ett annat alternativ är att han
protesterar och ställer sig på den ståndpunkten att avtalet skall
fullgöras. Ett tredje alternativ är emellertid att han tar häv
ningsförklaringen såsom en definitiv vägran från borgenärens
sida att fullgöra ytterligare prestationer och att han i anledning
härav själv häver på grund av anteciperat dröjsmål.41 Såsom
nyss framhållits kan även passivitet hos den som mottagit en
hävningsförklaring medföra att avtalet anses hävt av denne.42
Att ett avtal sålunda häves av båda parterna är ganska van
ligt. I en kommande skadeståndsprocess måste domstolen då
börja med att avgöra vilkendera hävningen som var befogad.43
protesterade mot detta brev, ansågs han bunden av den längre fristen. I
ett äldre avgörande, H 1901 s. 295, ansågs en fastighetssäljare som krävt
fullgörande sedermera icke alls ha rätt att häva.
40 G o m a r d diskuterar i UfR 1954 s. 65 ff. frågan i vilka fall ett ge
nom hot om obefogad hävning framkallat löfte om förhöjt vederlag kan
vara ogiltigt jämlikt AvtL 29 § och skiljer därvid på de fall då den hävande
anser sig vara i sin fulla rätt (s. 75 ff.) och de fall då han handlar mot
bättre vetande (s. 80 ff.).
41 Se ovan § 19 vid not 15.
42 Se ovan § 38 vid not 32.
43 Jfr JustR Almén i H 1917 s. 615. Jfr också H 1924 s. 200.
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I föregående kapitel har behandlats den form av inhiberande
av naturaprestation som benämnes hävning. Denna form karak
teriseras därav, att det skall föreligga ett avtal mellan två
kontrahenter, som ålägger dem båda förpliktelser, och av att
hävningen berör båda parternas förpliktelser. I detta kapitel
behandlas vissa andra former av inhiberande av naturapresta
tion, vilka karakteriseras därav att inhiberandet antingen berör
allenast den ena av två motstående förpliktelser eller också
gäller en ensidig förpliktelse.

A. Inhiberande av ena prestationen vid byte.
Ett kontraktsbrott vid byte kan tänkas föranleda att borge
nären inhiberar båda naturaprestationerna, dvs. att han häver
avtalet. Det kan emellertid också tänkas föranleda att borge
nären inskränker sig till att inhibera gäldenärens naturapresta
tion och kräver ersättning i penningar för dennas värde.
I doktrinen har A1 m é n ställt sig helt avvisande mot detta
senare alternativ.1 I rättslivet har det emellertid accepterats, och
därmed har uppstått problemet om borgenären skall hava val
rätt mellan de båda alternativen eller eventuellt under vissa
omständigheter vara tvungen att nöja sig med att inhibera
gäldenärens prestation.2 Beträffande byte av lös egendom ger
rättspraxis exempel på att borgenären tillåtits inhibera gälde
närens naturaprestation; domstolarna hade därvid ej anledning
att avgöra huruvida borgenären i stället kunnat häva.3 Beträf
fande byte av fast egendom är däremot att anteckna en dom
1 Almén §21 not 161.
2 Karlgren i TfR 1938 s. 468 not 2 anser att valfrihet bör råda. Så
också Lassen i TfR 1916 s. 14 f. Mera nyanserat U s s i n g, Alm. Del3,
§ 15 VII C. Jfr B r a m s j ö, Avtals återgång, s. 102 ff.
3 H 1892 A 373 (dröjsmål), 1928 A 284 (fel; HRn ogillade anspråket
på ersättning såsom principiellt uteslutet, medan överinstanserna prövade
anspråkets berättigande och JustR Tiselius fann det berättigat och ut
dömde ersättning). Jfr också H 1951 s. 305.
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vari förklaras att faktiskt fel i ena fastigheten icke kunde för
anleda återgång beträffande endast denna fastighet.4 Möjligen
vilar JB 11:4 på en liknande uppfattning; detta lagrum ger
den som genom klander gått miste om den fastighet han tillbytt
sig rätt att återfordra sin motprestation och detta kan tänkas
innebära att han icke ens får välja att avstå från hävning och
nöja sig med värdeersättning.5 De båda senaste jordabalksförslagen ha emellertid gått den motsatta vägen och förbjudit
borgenären att häva; han måste alltså alltid nöja sig med att
avtalet förfallit på grund av omöjlighet i vad det avsåg den
honom tillkommande prestationen men i övrigt består.6
Undantagsavtalet utgör en speciell kombination av ömsesidiga
naturaprestationer: säljaren skall prestera fastigheten, medan
köparen skall prestera dels en köpeskilling, dels undantagsförmånerna. Underlåtenhet att utgiva undantagsförmånerna torde,
i allt fall sedan köpebrev utfärdats, icke kunna föranleda
hävning av köpet. Däremot kan säljaren vid kontraktsbrott på
köparens sida inhibera naturaprestationen och få den förvand
lad till penningar.7
Om det skulle vara omöjligt för gäldenären att återställa
borgenärens prestation, kan hävning ej ske och inhiberandet
av gäldenärens prestation blir det enda alternativ som står
till buds.8
4 H 1935 s. 680.

5 Jfr B r a m s j ö, Avtals återgång, s. 108. Jfr också H 1922 A 229 (häv
ning vid partiellt klander); i detta mål var det dock ej tal om annat än
hävning. Om det fall att hävning är omöjlig därför att motprestationen ej
kan återställas se nedan.
6 FJB 1909 4: 29, FJB 1947 4: 28.
7 Värdeersättning för redan förfallna prestationer utdömdes i H 1907
s. 283, 1910 s. 282, 1921 s. 228. FJB 1909 13:6 och 8 gå ett steg längre
och medge definitiv förvandling även för framtiden. Avtal eller sedvana
kan ge undantagshavaren rätt att påyrka förvandling även då kontrakts
brott ej föreligger, se H 1937 s. 204. FJB 1909 13: 10 ger också köparen
rätt att påyrka förvandling vid brister i undantagshavarens uppförande.
8 Så JB 11: 4.
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Inhiberande av ensidig naturaprestation.

Om en gäldenär har att fullgöra en ensidig naturaprestation,
kan borgenären söka uttvinga denna med biträde av exekutiv
myndighet. Möjligheterna att komma fram på denna väg äro
emellertid begränsade, och då återstår för borgenären blott att
begära ersättning i penningar. Det problem, som nu skall
diskuteras, är huruvida borgenären i anledning av underlåten
uppfyllelse från gäldenären kan inhibera dennes prestation,
med påföljd att gäldenären därefter icke kan undgå att i stället
för naturaprestationen utgiva ersättning i penningar.
Här är till en början att erinra om att borgenären vid dröjs
mål anses kunna utverka en dom som ålägger gäldenären att
prestera in natura inom en viss tid, vid äventyr att eljest få
betala ersättning. Sedan denna frist utgått, har gäldenären för
lorat möjligheten att prestera in natura.9 Däremot kan förmod
ligen icke ersättning utdömas utan att en dylik frist utsättes,
såvida gäldenärens förpliktelse är tvistig men han förklarar sig
beredd att prestera om tvisten avgöres till hans nackdel.10 Skulle
gäldenären åter direkt förklara sig icke kunna prestera, kan
säkerligen en dom på penningersättning givas omedelbart.11
Någon generell rätt för borgenären att vid dröjsmål själv
inhibera gäldenärens naturaprestation torde däremot icke fin
nas.12 Vissa speciella bestämmelser ge honom dock en dylik
rätt. Sålunda föreskrives i järnvägstrafikstadgan §§ 33 och 83,
att gods som icke kan utlämnas inom viss kortare tid skall
anses förlorat, med påföljd att borgenären därefter har ovill
9 Se H 1878 s. 70, 1881 s. 335, 1940 s. 601. Jfr Alm én § 21 not 107.
I H 1920 A 308 fick emellertid domen den för borgenären oförmånliga
formuleringen att gäldenären skulle prestera in natura eller, »därest han
det ej förmådde», betala ersättning. Följderna härav visade sig i H 1926
s. 472. Samma formulering återkom i H 1951 s. 305.
10 Så RRn och en led. av HovRn i H 1925 s. 130.
11 U s s i n g, Alm. Del3, § 15 VI B, synes vilja ge borgenären denna rätt
så snart gäldenären vägrat att prestera.
12 Se beträffande utgivände av egendom in specie L j u n g m a n, Pres
tation in natura, I s. 18 ff.
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korlig rätt att få ut ersättning.13 Vidare torde — i överens
stämmelse med vad som stadgades i den år 1936 upphävda
HB 9:3 — vid dröjsmål med återgäldande av försträckning i
varor borgenären äga rätt att påfordra ersättning i penningar.14
Slutligen har lagstiftaren beträffande förpliktelse att betala en
summa i utländskt mynt — ett mellanting mellan naturaprestation och penningprestation — i flera lagrum givit borge
nären ovillkorlig rätt att vid dröjsmål få betalning i inhemskt
mynt.15
Någon rätt för borgenären att avvisa honom tillhörigt bestämt
gods som gäldenären erbjuder i skadat skick finnes säkerligen
icke.16
Fransk rätt erkänner däremot i viss utsträckning institutet »laissé
pour compte», som innebär att en fraktförare eller annan vårdare kan
tvingas att behålla skadat gods och utgiva ersättning för hela värdet
i oskadat skick. Se R i p e r t, Droit commercial2, nr 2449, och
M a z e a u d III nr 2404.

IX. KAP. RÄTT ATT AVVISA ORIKTIG PRESTATION.

§ 40.
Om gäldenären erbjuder en oriktig prestation,1 kan borgenä
ren i viss utsträckning ställa sig på den ståndpunkten att han
icke önskar mottaga prestationen utan avvisar den.
Detta är till en början fallet om borgenären häver ett avtal
eller eljest inhiberar gäldenärens prestation.2 Om oriktigheten
består i något annat än att hela prestationen är försenad, kan
det emellertid också tänkas att borgenären icke genast vidtager
13 Så också luftbefordringslagen 14 §. Se vidare nedan § 59 not 86.
14 HB 9:3 upphävdes vid tillkomsten av SkbrL såsom varande utan
praktisk betydelse. Jfr H 1905 s. 272.
15 SkbrL 7 § 2 st., VxL 41 §, ChL 36 §.
16 Jfr Flodin & Wikander, Järnvägstrafikstadgan, s. 225, Icke
så avvisande Hasselrot, HB, IV2 s. 92.
1 Om begreppet oriktig prestation se ovan § 19 mellan not 1 och not 2
samt vid not 18 ff.
2 Om rätt att häva se ovan §§ 37—38, om rätt att eljest inhibera naturaprestation ovan § 39.
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en dylik definitiv åtgärd utan först vill göra ett försök att
förmå gäldenären att — låt vara i efterhand — fullgöra en
riktig prestation i stället för den oriktiga. Det gäller nu att
undersöka under vilka förutsättningar en borgenär har rätt
att avvisa oriktig prestation utan att samtidigt häva eller eljest
definitivt inhibera gäldenärens prestation.
Vi ha i det föregående sett att hävning såsom huvudregel
endast får ske om det föreligger ett väsentligt kontraktsbrott.3
Vissa svårigheter uppstå om man icke ställer upp samma krav
när det gäller sådant avvisande som icke är förenat med
omedelbar hävning men som senare kan följas av hävning.
Om man nämligen tillåter borgenären att avvisa gäldenärens
prestation även när den lider av en oriktighet som icke är
väsentlig, öppnar man på en bakväg möjlighet för borgenären
att häva på grund av oväsentlig oriktighet. Om gäldenären icke
snabbt lyckas ordna riktig fullgörelse, kommer ju avvisandet att
medföra ett dröjsmål som inom kort blir väsentligt och därmed
ger borgenären den hävningsrätt som han tidigare icke hade.
Frågan beröres av köplagen 43 §, som ger samma regel för
allt avvisande av gods på grund av fel, nämligen att avvisande
får ske blott om oriktigheten icke är att anse såsom ringa (eller
säljaren gjort sig skyldig till särskilt klandervärt förfarande).4
En liknande princip synes domstolarna ha tillämpat i ett fall
där en borgenär, som mottog betalning i oriktig valuta och av
visade denna, förklarades ha saknat fog för denna åtgärd.5
Om gäldenären skall avlämna ett individuellt bestämt föremål
får man måhända räkna med att borgenären har rätt att
avvisa ett annat föremål, även om olikheten mellan de båda
föremålen är obetydlig.6 Vid köp vill emellertid A1 m é n på en
3 Se ovan § 37 vid not 65 ff.
4 Se Aimé n §43 vid not 51—53.
5 H 1922 s. 276.
6 SjöL 73 §, som förbjuder bortfraktaren att byta ut avtalat fartyg,
kunde synas ge stöd för denna sats. Det är emellertid ovisst om detta lag
rum verkligen avser att taga ståndpunkt till avvisningsfrågan. 73 § motsva
rar SjöL 1891 113 § och SjöL 1864 85 §. Den äldsta bestämmelsen före
skrev att skadestånd skulle utgå för förlust orsakad av att oriktigt fartyg
använts. År 1891 gav man, utan att avse någon ändring i sak, regeln den
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bakväg begränsa avvisningsrätten på det sättet att ett köp av
ett föremål som saknar individuell prägel ofta skulle kunna
tolkas såsom varande i realiteten ett genusköp.7
Huruvida en borgenär alltid får avvisa en prestation som
erbjudes honom på oriktig plats är ovisst.8
Att en gäldenär som icke har rätt att prestera förrän vid en
viss tidpunkt dock presterar för tidigt är i praktiken utom
ordentligt vanligt. Den som skall betala penningar vid en viss
tidpunkt fullgör gärna sin skyldighet något i förtid för att vara
på den säkra sidan, och det faller icke borgenären in att avvisa
en sådan betalning. Säkerligen kan man räkna med att borge
nären har en skyldighet att taga emot prestation i förtid om
detta kan ske ulan nämnvärd olägenhet för honom, något som
nästan alltid är fallet vid penningprestationer och icke sällan
vid naturaprestationer, allt under förutsättning att prestation
sker hos honom. Att borgenären skulle vara skyldig att i förtid
avhämta prestation hos gäldenären är väl däremot uteslutet.
Härtill kommer, att en borgenär som har rätt att avvisa en
för tidig prestation, dock kan ha skyldighet att taga hand om
avlämnad egendom och vårda den för gäldenärens räkning.
I dylika fall blir avvisandet mera formellt, eftersom prestatio
nen uppenbarligen måste anses fullgjord därest borgenären har
egendomen kvar i sin besittning vid den tidpunkt då han skulle
haft skyldighet att taga emot den. Skulle emellertid egendomen
under mellantiden ha träffats av en av borgenären icke vållad
skada, blir det av betydelse om den anses avlämnad eller om
den vårdas för gäldenärens räkning.9
Om orätt person presterar får borgenären i många fall aldrig
tillfälle att avvisa prestationen. Så är t.ex. fallet om gäldenären
vårdar eller bearbetar borgenären tillhörig egendom med hjälp
formuleringen att oriktigt fartyg icke fick användas och att, om det ändock
skedde, därigenom uppkommande förlust skulle ersättas. År 1936 slutligen
bortföll skadeståndsregeln såsom självklar (SOU 1936:17 s. 58).
7 Se A 1 m é n §3 vid not 11—12 och Rubriken till §§ 42—54 i not 43.
8 Jfr A 1 m é n Tillägg till §§ 21—27 vid not 26 samt, om betalning av
penningar, NT 1875 s. 597, H 1920 s. 172, 1950 s. 198.
9 Se om hithörande problem A 1 m é n Tillägg till §§ 21—27 vid not
15—24b med hänv.

455

§ 40

RÄTT ATT AVVISA

av en person som han icke har rätt att anlita för detta ända
mål.10 När borgenären får reda på saken, kan det skedda icke
göras ogjort, och det återstår alltså för borgenären blott att
foga sig i vad som passerat och nöja sig med de ersättnings
anspråk, som kunna ha uppstått.
I andra fall har borgenären väl möjlighet att avvisa fullgörelse av orätt person. Säkerligen måste man emellertid räkna
med att han ofta saknar rätt att göra detta, exempelvis om
personen ifråga rimligen kan antagas vara lika kompetent att
utföra prestationen som gäldenären själv.
Det sagda avser sådana fall då orätt person presterar eller
erbjuder sig att prestera på tillskyndan av gäldenären. Annor
lunda förhåller det sig om det är en helt ovidkommande person
som presterar eller erbjuder sig att prestera. Skall man upprätt
hålla en regel att tredje man icke har interventionsrätt,11 måste
man ju ge borgenären rätt att avvisa prestation från dennes
sida, även om han icke skulle ha någon olägenhet av att mottaga
prestationen.
Om gäldenären har presterat till en person, som icke var
rätt mottagare och ej heller legitimerad mottagare uppstår
fråga om borgenären alltid kan ställa sig på den ståndpunkten
att någon prestation icke skett, m.a.o. om han alltid kan av
visa den oriktiga prestationen. Det kunde vid första påseendet
tyckas som om frågan borde besvaras jakande, men en när
mare undersökning visar att man i viss utsträckning måste
räkna med att avvisningsrätt saknas.
Det är till en början ganska uppenbart att en prestation kan
anses fullgjord om egendom på rätt plats och i rätt tid avlämnas
till en obehörig mottagare, som sedan för egendomen vidare till
rätt eller legitimerad mottagare. Att så sker är i det dagliga
livet mycket vanligt.12
Rättspraxis synes emellertid benägen att gå ett steg längre
och anse att en — låt vara oriktig — prestation har skett även
10 Se ovan § 15 vid not 2.
11 Se ovan § 15 vid not 5—8.
12 I H 1943 s. 537 gällde det att avgöra om egendom kommit rätt mot
tagare till godo.
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i vissa fall då den obehörige mottagaren icke fört egendomen
vidare till rätt eller legitimerad mottagare. Det gäller här fall
då någon av borgenärens personal utan erforderlig behörighet
mottagit penningar från gäldenären och för egen räkning till
godogjort sig dessa. HD har sett dessa fall så, att medlen för
skingrats från borgenären, och ålagt gäldenären skadeståndsskyldighet mot borgenären för att han möjliggjort försking
ringen.13 Hade man däremot velat lämna prestationen helt utan
avseende, borde man ha karakteriserat betalningsmottagarens
förfarande såsom bedrägeri mot gäldenären och ålagt den
senare betalningsskyldighet (icke skadeståndsskyldighet) gent
emot borgenären.
Det har i de nu åsyftade fallen av oriktig prestation varit
fråga om relativt kvalificerad personal hos borgenären. Huru
vida motsvarande regel kan vara tillämplig även på mera under
ordnad personal är väl osäkert. I varje fall torde regeln icke
vara tillämplig om mottagaren är en borgenären icke under
ställd person.14
Det återstår att anteckna ett fall då gäldenärens kontrakts
brott i form av vållande ger borgenären avvisningsrätt blott i
mera graverande fall. Kommissionslagen 15 § ger sålunda kommittenten rätt att avvisa ett av kommissionären försumligen
slutet avtal endast om hans intresse blivit väsentligen eftersatt
eller kommissionären handlat oredligt mot honom.
Det nu refererade materialet synes ge visst stöd för ett an
tagande att tendensen i rättsuppfattningen går i den riktningen
att oriktig prestation icke får avvisas om icke oriktigheten är
väsentlig (eller kontraktsbrottet är på annat sätt kvalificerat).
I klar strid häremot står emellertid den traditionella regeln
för partiellt dröjsmål (som ej är att beteckna såsom brist), näm13 Se följande not. Häremot reservanten i RRn i H 1930 s. 615.
14 Oriktig prestation ansågs föreligga i H 1927 s. 172 (föreståndare för
banks avdelningskontor), 1930 s. 615 (skolrådsordförande), 1937 s. 642
(filialföreståndare), 1940 s. 109 (filialföreståndares närmaste man). Jfr
också dissenserna i RRn och HovRn i H 1943 s. 316. Prestationen ansågs
däremot utebliven i H 1918 s. 153 (svåger), 1947 s. 302 (make). Förf, har i
SvJT 1951 s. 594 diskuterat vissa hithörande problem utan att beakta
alternativet oriktig prestation.
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ligen att borgenären icke under några omständigheter är skyldig
att taga emot delprestation.15 Uppfattningen återkommer i
modern litteratur,16 men det är påfallande att den icke kan
beläggas i modern rättspraxis.
Beträffande penningprestationer är att anteckna, att växeloch checklagarna uttryckligen ålägga borgenären att emottaga
delbetalning. Dessa stadganden uppfattades emellertid vid sin
tillkomst såsom undantag från en huvudregel innebärande att
delbetalning ej behövde mottagas.17 En sådan regel låg till
grund för ett avgörande i HD år 1885; från senare tid finnes
blott ett hovrättsavgörande av år 1922, vilket går i motsatt
riktning.18
När det gäller naturaprestationer kan man konstatera, att
frågan om borgenärens rätt att avvisa delprestation har till
dragit sig ett visst intresse ifråga om köp av lös egendom.
A1 m é n synes utgå från att samma regel bör tillämpas vare
sig avvisandet är förenat med omedelbar hävning eller icke.
Å andra sidan vill han respektera den traditionella regeln att
gäldenären har ovillkorlig rätt att avvisa delprestation. Detta
genomföres sålunda, att köparen förklaras hava ovillkorlig rätt
att avvisa delprestation, då sådan erb judes honom, medan
rätten att avvisa sedan avlämnande en gång skett säges böra
begränsas av ett på köplagen 21 eller 43 § grundat väsentlighetskrav.19 Några belägg för att Alméns distinktion skulle ha accep
terats i rättspraxis finnas dock icke. '
Det synes icke osannolikt att uppfattningen att borgenären
alltid kan avvisa delprestation står i sammanhang med det
förhållandet att det tidigare icke var erkänt att hävningsrätten
15 Jfr t.ex. Schrevelius, Civilrätt, II2 s. 430. Se också FHB 1850
3: 11.
16 Se Marks von Würtemberg & Sterzel, Lagen om skulde
brev3, s. 40.
17 Se VxL 39 § och ChL 34 § ävensom motiven till VxL 1880 37 § (bet.
1878 om växellag, motiven sp. 44).
18 H 1885 s. 343 resp. SvJT 1922 rf. s. 28.
19 Se A 1 m é n § 21 vid not 210-—211 och § 50 vid not 51. Jfr A u gd a h 1, Obligasjonsrett, s. 72.

458

RÄTT ATT AVVISA

§ 40

borde begränsas av ett väsentlighetskrav.20 Nämnda regel skulle
alltså numera vara en relikt, som endast med svårighet kan
förenas med den moderna principen om hävningsrättens be
gränsning. Om detta är riktigt skulle man ha anledning att se
på Alméns nyss refererade konstruktion med en viss försik
tighet.
Det har i det föregående anförts, att man måhända har att
räkna med en utvidgad avvisningsrätt i de fall då riktig upp
fyllelse blivit omöjlig men gäldenären, utan att vara skyldig
därtill, erbjuder en oväsentligt avvikande prestation.21 För att
hindra gäldenären från att alltför mycket tillgodose sitt in
tresse på motpartens bekostnad skulle man i dylika fall ge
borgenären rätt att avvisa varje prestation som han icke å sin
sida skulle kunna fordra av gäldenären.
Denna synpunkt skulle kunna tillämpas även i sådana fall
då en gäldenär har rätt att frånträda ett avtal på grund av
ändrade förhållanden men skulle kunna finna det med sin för
del förenligt att påfordra en oväsentlig jämkning av sin presta
tion. Något belägg för en dylik utvidgning av avvisningsrätten
känner förf, dock ej.22
Frågan om avvisningsrättens omfattning uppkommer även
vid oriktig uppfyllelse av en borgenärsförpliktelse.
Att en borgenär preciserar sitt anspråk annorlunda än han
är berättigad att göra torde i allmänhet icke ha någon annan
betydelse än att borgenärens begäran är en nullitet i vad den
går utanför vad han har rätt att fordra. Annorlunda ligger dock
saken till vid tjänsteavtal: här har arbetstagaren en lydnads
plikt icke blott så, att han måste rätta sig efter de anvisningar
för arbetets utförande som arbetsgivaren med fog utfärdar,23
utan även så, att han måste rätta sig efter obefogade anvis
ningar, om de lämnas i god tro och icke gå utöver en viss gräns.
20 Se ovan § 37 efter not 67.
21 Se ovan § 30 vid not 11—13.
22 Jantzen (Godsbefordring2, s. 295 f.) för ett dylikt resonemang
ifråga om befraktares möjlighet att erbjuda annan likartad last; det rör
sig alltså här om avvisande av en borgenärsprestation.
23 Se ovan § 29 not 5.
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Med andra ord, arbetsgivarens val kan icke avvisas, om icke
oriktigheten är väsentlig.24
Oriktig prestation kan föreligga också i den formen att
borgenären tillhandahåller arbetsobjekt eller arbetsplats, som
icke överensstämmer med vad som åligger honom, eller i den
formen att han uppträder olämpligt mot gäldenären. Säkerligen
måste man även i dylika fall räkna med att endast väsentliga
oriktigheter ge gäldenären rätt att avvisa borgenärens presta
tion.25
X KAP. RÄTT ATT KRÄVA PRESTATION I FÖRTID.

§ 41.
I avtal om successiva prestationer stadgas ofta att dröjsmål
med en prestation skall ge borgenären rätt att påfordra omedel
bart fullgörande även av en senare prestation. En sådan klausul
kallas förfalloklausul (lex cassatoria).
Förfalloklausuler knutna till dröjsmål äro särskilt vanliga
i avtal om avbetalningsköp, och det har ansetts erforderligt att
vid dylika köp begränsa avtalsfriheten såtillvida, som tilllämpningen av en sådan klausul genom tvingande regel gjorts
beroende av att köparens dröjsmål nått en viss omfattning.1 I
bankernas reversformulär förekomma regelmässigt dylika för
falloklausuler.
En förfalloklausul kan taga sikte även på anteciperat dröjs
mål och hava den innebörden att anteciperat dröjsmål med en
prestation ger borgenären rätt att påfordra att denna prestation
skall fullgöras i förtid. I bankernas reversformulär brukar det
sålunda i varierande formuleringar stadgas att lånet skall
omedelbart inlösas, om omständigheter föreligga som äventyra
förbindelsens behöriga fullgörande. Ändamålet med en dylik
bestämmelse är att borgenären icke skall behöva passivt åse
24 Se framför allt ADD 1931 nr 15 och 1934 nr 179. Se vidare sjömans
lagen 33 och 37 §§ samt Petrén i SvJT 1944 s. 116 ff.
25 Jfr H 1908 s. 265. Jfr dock vad som ovan § 40 vid not 21—22 sägs om
en utvidgning av avvisningsrätten; detta skulle i och för sig kunna tillämpas
även på en gäldenärs rätt att avvisa oriktig borgenärsprestation.
1 Se AvbetL 2 §.
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hur gäldenärens ekonomiska ställning successivt försämras,
utan skall kunna vidtaga indrivningsåtgärder medan det ännu
finns något att ta.2
Om borgenären med stöd av en dylik klausul lyckas förmå
gäldenären att betala frivilligt, uppstår fråga hur denna betal
ning skall bedömas om gäldenären därefter sättes i konkurs.
Återvinningsreglerna göra nämligen skillnad mellan betalning
av icke förfallen gäld (KL 29 §) och betalning av förfallen gäld
(KL 30 §). Det torde icke kunna anses utan vidare klart att
borgenären genom ett så enkelt medel som att sätta in en
klausul av detta slag i avtalet skall kunna undgå de skärpta
återvinningsreglerna i 29 §. Frågan synes dock ej vara prövad
i praxis.
Konkurslagen ger en borgenär generell rätt att fordra betal
ning i förtid i samband med gäldenärens konkurs — synpunk
ten är i grund och botten även här den som nyss anfördes ifråga
om förfalloklausuler tillämpliga vid anteciperat dröjsmål. En
borgenär kan sålunda till stöd för en konkursansökan åberopa
även en icke förfallen fordran (KL 2 §), och vidare kan en
fordran bevakas oavsett när den förfaller till betalning (KL
100 §).
Förfalloklausuler kunna ses såsom förbehåll om hävningsrätt.
Man kan nämligen, såsom i annat sammanhang framhållits,
se ett försträckningsavtal som ett avtal om rätt att under viss
tid disponera ett penningbelopp.3 Om borgenären på grund av
underlåten uppfyllelse på gäldenärens sida påfordrar att kapi
talbeloppet skall återbetalas i förtid, kan detta också uttryckas
så att borgenären häver avtalet för framtiden. Synpunkten kan,
om man vill, överföras till varje kreditgivning, om man betrak
tar denna som ett med annat avtal kombinerat försträcknings
avtal.
2 I verkligheten ligger denna synpunkt bakom även förfalloklausuler
som anknyta till dröjsmål med en av flera successiva prestationer, ehuru
man här icke behöver knyta påföljden till en vag bedömning av om dröjs
mål kan anteciperas.
3 Se ovan § 17 vid not 3.
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Innebörden i begreppet »stå faran» har undersökts i det
föregående.1
En vårdare säges stå faran om hans vårdplikt är så sträng
att han bär ett rent strikt ansvar för värdeersättning. Borge
nären åter står faran om vårdplikten icke är av denna stränga
beskaffenhet; i så fall har gäldenären den förmånen att hans
förpliktelse att vid vårdtidens slut avlämna vårdobjektet anses
fullgjord jämväl därigenom att egendomen utan hans vållande
förstörts eller förkommit.
Den gräns, som i allmänhet drages mellan händelser, för vilka
borgenären står faran, och händelser, för vilka gäldenären står
faran, kan förskjutas till gäldenärens nackdel såsom en påföljd
av underlåten uppfyllelse från hans sida. Detta förhållande kan
också uttryckas så att påföljden består däri att borgenären slip
per stå faran för vissa händelser.
En motsvarande gränsförskjutning kan också inträffa till
borgenärens nackdel såsom en påföljd av underlåten uppfyllelse
av en borgenärsförpliktelse. Påföljden består här i att gälde
nären slipper stå faran för vissa händelser.

A. Borgenärens rätt att slippa stå faran vid underlåten
uppfyllelse på gäldenärens sida.

Vid köp av lös egendom står säljaren faran för godset intill
detta avlämnats; dock att vid avhämtningsköp avseende bestämt
gods säljaren icke står faran efter den tidpunkt då köparen
äger påkalla avlämnande, såvida godset då hålles redo (köp
lagen 17 och 44 §§). Om på säljarens sida dröjsmål uppstår
med avlämnandet, resp, om gods som skall avhämtas icke i tid
hålles redo, kommer detta automatiskt att medföra en förläng
ning av den tid under vilken säljaren står faran.2
Säljaren kan emellertid komma att stå faran även efter av
lämnandet, nämligen om det föreligger sådant kontraktsbroti
1 Se ovan § 31.
2 Jfr Almén § 17 vid not 41—42 och 120a—125.
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från hans sida att köparen fått rätt att häva. Dock kan köparen
utnyttja denna förmån endast om han i tid — alltså oavsett om
godset då ännu förstörts eller försämrats — reklamerar mot
kontraktsbrottet och därefter också häver avtalet.3
Vid köp av fast egendom skall enligt FJB 1947 4:11 säljaren
stå faran fram till avlämnandet. Därmed blir det nyss beträf
fande dröjsmål med avlämnandet av lös egendom sagda tilllämpligt.
Oavsett om faran för den fasta egendomen övergår vid av
talets slutande — såsom enligt gällande rätt och enligt 1909 års
förslag — eller vid avlämnandet — såsom enligt 1947 års för
slag — kommer ett kontraktsbrott som ger köparen hävningsrätt att i den utsträckning som nyss angivits låta faran kvar
bliva hos säljaren.4
Vid tillverkningsavtal ha de för köp av lös egendom gällande
principerna ansetts böra tillämpas.5
När det är fråga om förpliktelser att med omsorg eftersträva
ett resultat, kan överträdelse av särskilda handlingsregler 6 med
föra att gäldenärens förpliktelse skärpes sålunda att han kom
mer att stå faran för händelser som förorsakats av överträdel
sen. Det är emellertid ovisst i vilken utsträckning en dylik på
följd verkligen är vedertagen i svensk rätt.
Påföljden återfinnes på åtskilliga ställen i lagkommitténs
och lagberedningens förslag till handelsbalk och har sedermera
förfäktats av H a s s e 1 r o t.7 Den har emellertid energiskt be
3 Se KöpL 58 § samt Almén § 17 vid not 81—81b och § 58 vid
not 5—6 a samt vid not 23. Se också ovan § 37 vid not 37.
4 Så, från skilda utgångspunkter, FJB 1909 4:20 och FJB 1947 4:26.
5 Se Wikander, Materiella arbetsbetinget, s. 290 ff.
8 Se ovan § 29 vid not 4—5.
7 Se FHB 1826 6: 2, 4 och 5, 8: 1, 9: 3 och 8, 10: 4, FHB 1850 6: 2, 5 och
11, 8:1, 9:3 och 4, 10:3 och 4, ev. också FHB 1826 8:2 och FHB 1850
8:2, samt motiven till FHB 1826 s. 189. Se vidare Hasselrot, HB, IV2
s. 67, 82 och 109 f., V s. 892 ff. och 923 f„ VI s. 1168 f. och 1252 f., VII
s. 1338 f., VIII s. 1751, IX s. 1828 och 1848, XI s. 2390 f. Jfr W i n r o t h,
Strödda uppsatser, II s. 19 f. och 24, U n d é n, Sakrätt, I2 s. 314, samt
Nial i Festskrift 1950 för Eberstein s. 224 not 3.
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kämpats av A1 m é n 8 och den har på de områden som nyss
nämnda lagförslag avsågo knappast något stöd i rättspraxis
(men har å andra sidan ej heller avvisats).9
På två särskilda områden har påföljden dock tillvunnit sig
ett visst om än ej helt obestritt erkännande. Detta gäller dels
ifråga om orderstridigt försändande av sålt gods, dels ifråga
om otillåtet utbyte av fartyg eller otillåten deviation vid sjö
frakt. Gäldenärens handlingsfrihet begränsas här ofta av före
skrifter om viss transportlägenhet och viss resväg, vilka i all
mänhet icke tillkommit med sikte på att begränsa transport
riskerna utan för att säkra en snabb transport. Likväl anses en
överträdelse av sådana föreskrifter ådraga gäldenären skyldig
het att stå faran för därav förorsakad skada å egendomen,
även om skaderiskerna icke ökats genom överträdelsen.10
På ännu ett område har påföljden uttryckligen föreskrivits
i lag, t.o.m. i skärpt form. Kommissionslagen ålägger nämligen
en kommissionär, som olovligen medgivit anstånd med betal
ning av köpeskilling, skyldighet att själv betala denna, alldeles
oavsett om överträdelsen varit orsak till förlust för kommittenten.11 Även utanför kommissionslagens område har ibland ett
8 Tillägg till §§ 21—27 vid not 35—79 a samt i not 57.
9 För regeln det av Hasselrot åberopade notisfallet H 1878 A 368.
Utanför kontraktsförhållanden har regeln tillämpats i H 1914 s. 190.
10 Om orderstridigt försändande se SJA XXIX s. 91 och H 1902 s. 3
samt 1894 års förslag till köplag 26 § 2 st. Jfr BGB § 447. Mot regeln
majoriteten i H 1883 s. 226. Jfr Hasselrot, HB, I2 s. 162. Mot regeln
också A 1 m é n Tillägg till §§ 21—27 vid not 35—79 a. Om otillåtet utbyte
av fartyg innehöll SjöL 1891 113 § en föreskrift som ansetts ha den i texten
angivna innebörden. Föreskriften bortföll vid 1936 års lagändring (jfr
73 §), utan att någon ändring i sak synes hava varit åsyftad, se SOU
1936: 17 s. 58. Om otillåten deviation jfr SjöL 1891 180 § intill 1928 års
lagändring. Se vidare Jantzen, Godsbefordring2, s. 53 ff., och Schmidt,
Sjörätt, s. 77 ff. Jantzen vill jämka textens regel därhän, att gäldenären
skall stå faran endast för händelser av annan typ än dem som kunnat på
räknas om överträdelse ej skett.
11 KommL 19 §. Enligt motiven (bet. 1912 om kommission s. 92) skall
regeln blott tillämpas då åtgärden varit otillåten, icke då den varit om
dömeslös. Jfr ADD 1935 nr 98.
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dylikt delcredereansvar antagits inträda såsom påföljd av över
trädelse av föreskrifter om kreditgivning.12
Man säger i dessa fall att det föreligger ett ansvar för casus
mixtus cum culpa (kortare: casus mixtus), dvs. ansvar då
vållande och våda samtidigt föreligga. Detta uttryckssätt är
oriktigt, eftersom våda icke betyder något annat än frånvaro
av vållande — realiteten bakom uttryckssättet är emellertid
att det föreligger ett vållande som medför skyldighet att bära
ansvar jämväl för händelser som enligt vanliga regler äro en
alltför oväntad följd av vållandet för att komma i betrak
tande.13
B. Gäldenärens rått att slippa stå faran vid brott
mot en borgenärsförpliktelse.

Köplagen 37 § ålägger köparen att stå faran för godset om
detta till följd av dröjsmål på hans sida ej avlämnas i rätt tid.
Vid leveransavtal förutsättes dock att säljaren koncentrerat
sin förpliktelse på visst gods.14 FJB 1947 4: 11 stadgar likaledes,
att faran för såld fastighet övergår på köparen vid dennes
dröjsmål med tillträdet. Förmodligen är motsvarande regel till
lämplig vid tillverkningsavtal.15

XII KAP. RÄTT ATT KRÄVA PENNINGERSÄTTNING.

§ 43.
En dominerande plats bland påföljderna av underlåten upp
fyllelse och av avvikelse intar skyldigheten att utgiva penning
ersättning. Det rör sig emellertid här icke om en enhetlig på
12 Så H 1874 s. 6, 1875 s. 209 (handpenningen), 1938 s. 335. Annorlunda
H 1882 s. 212, 1892 s. 153, 1922 s. 226 (flertalet JustR). Jfr Hasselrot,
HB, VII s. 1392 ff.
13 Se ovan § 28 vid not 19. Jfr Lassen, Alm. Del3, § 36 HI in fine,
samt U s s i n g, Alm. Del3, § 12 VI B, och Erstatningsret2, § 19 IV D.
Ussings på det sistnämnda stället anförda kritik synes dock blott träffa
regelns användning i utomobligatoriska förhållanden. Om det besläktade
problemet »perpetuatio obligationis» se nedan § 48 vid not 66 f.
14 Se ovan § 4 vid not 51 och § 31 vid not 6.
15 Se W i k a n d e r, Materiella arbetsbetinget, s. 308 f.
30 — 557^0
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följd utan man kan urskilja åtskilliga typer av penningersätt
ning alltefter den metod enligt vilken ersättningens belopp
beräknas.1
En viktig typ utgör skadeståndet, som schematiskt kan
karakteriseras så att ersättningens belopp skall motsvara den
skada borgenären lidit. Nära skadeståndet stå vissa andra
ersättningsformer, för vilka förf, vill använda beteckningarna
värdeersättning, intäktsersättning och kostnadsersättning’, här
beräknas ersättningsbeloppet till en på något sätt avgränsad
del av den skada borgenären lidit. En form av värdeersättning
utgör prisnedsättningen.
I vissa fall har påföljden den formen att gäldenären skall
utgiva vederlag för en prestation som han olovligen tillgodogör
sig. Hit hör bl.a. dröjsmålsräntan.
Slutligen kan det inträffa att ersättning skall utgivas med ett
på förhand fixerat belopp. För denna typ vill förf, använda
beteckningen summaersättning. Hit hör vitet och vidare den
ersättning som skall utgivas vid summaförsäkring.
Inom vissa andra rättsområden förekommer en ersättnings
form, som kan benämnas vinster sättning. Denna skiljer sig från
skadeståndet däri, att utgångspunkten för beloppets beräkning
är icke den skada borgenären lidit utan den vinst gäldenären
gjort. Vinstersättning förekommer emellertid icke såsom på
följd av underlåten uppfyllelse eller av avvikelse, och då denna
ersättningsform i övrigt har en mycket begränsad användning
inom obligationsrätten, kan den i detta arbete lämnas därhän.2
Den angivna indelningen är naturligtvis en schematisering
i så måtto som oklara gränsområden förekomma. Allvarligare
1 Oli vecr ona lanserar i SvJT 1952 s. 677 och 681 ff. termen »sanktionsskuld». Detta begrepp omfattar emellertid icke blott skulder som avse
ersättning såsom påföljd av underlåten uppfyllelse eller avvikelse —
Olivecrona räknar nämligen dit även penningskulder som icke avse sådan
ersättning, under förutsättning att de fastställts genom dom.
2 Om vinstersättning vid hävning se ovan § 37 vid not 50, om vinst
ersättning vid uppsägning nedan § 60 vid not 45. Reglerna i SjöL 117 § och
VxL 74 § om »obehörig vinst» ha intet med vinstersättningen såsom ersätt
ningsform att göra, jfr ovan § 24 vid not 85 och nedan § 58 vid not 111 ff.
Se vidare om vinstersättning i allmänhet H e 11 n e r, Obehörig vinst.
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är emellertid en annan svårighet som möter vid studiet av de
olika ersättningsformerna. Denna svårighet ligger däri, att de
olika beräkningsmetoderna ofta i ett konkret fall leda till
samma resultat och att domstolen i ett sådant fall icke alltid
känner sig förpliktad att klart angiva vilken beräkningsmetod
som använts. Domstolarna ha i verkligheten en viss obenägen
het att ge klart besked rörande grunderna för beräkningen av
ett utdömt ersättningsbelopp och deras terminologi är icke alltid
entydig. Särskilt finner man att termen skadestånd icke sällan
användes för att täcka vad som rätteligen bort hänföras till en
annan ersättningstyp, t.ex. prisnedsättning.3

XIII KAP. SKADESTÅND.

§ 44.

I detta kapitel behandlas den ersättningsform som benämnes
skadestånd. Först diskuteras sättet för beräkningen av skade
ståndet, och därefter undersökas de förutsättningar som skola
föreligga för att skadestånd skall utgå, utöver den att ersättningsgill skada skall ha uppstått.
A. Skadeståndets beräkning.

1. Vissa grundläggande problem.
a) Begreppet skada.

Då man säger att en person lidit skada, betyder detta för ett
oreflekterat betraktelsesätt att ett faktiskt inträffat händelse
förlopp på ett för denna person ofördelaktigt sätt avviker från
ett annat händelseförlopp, som sannolikt skulle ha utvecklat
sig om icke en viss omständighet kommit emellan eller uteblivit.
Om säljaren hade levererat i tid, skulle vissa händelser ha in
träffat; nu gjorde han icke detta, och därför inträffade vissa
andra händelser. Begreppet skada förutsätter alltså en jäm
förelse mellan två händelseförlopp, ett hypotetiskt, som »bort»
3 Se närmare nedan § 49 vid not 6—8.
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inträffa, och ett verkligt, som faktiskt inträffat. Med skadan
avses skillnaden, differensen, mellan de två händelseförloppen?
Denna definition är vag och ofullständig. Då skadebegreppet
användes i rättsliga sammanhang, måste det bestämmas när
mare. Det visar sig emellertid omöjligt att pressa in alla det
rättsliga skadebegreppets nyanser i en enda definition. I stäl
let måste man ställa upp ett omfattande system av regler om
vad som i olika situationer är relevant skada. En systematisk
framställning av dessa regler bör dock lämpligen anknyta till
den grundläggande definitionen av skada såsom differens.
Då man talar om det verkliga händelseförloppet såsom mot
sats till det hypotetiska är detta ur terminologisk synpunkt
icke fullt exakt. Det kan nämligen hända att betraktaren fäller
sitt omdöme på ett så tidigt stadium, att han icke kan tillräck
ligt uttömmande ange situationen utan att taga i betraktande
den sannolika fortsättningen på det verkliga händelseförloppet.
Även denna fortsättning kunde med skäl betecknas såsom hypo
tetisk. Förf, anser sig emellertid i fortsättningen kunna, med
underförstådd reservation för det nu sagda, tala om det verk
liga händelseförloppet med syftning jämväl på en ev. tänkt fort
sättning av detta.
Fastställandet av en skada går i första hand till så, att man
dels konstruerar ett hypotetiskt händelseförlopp, dels faststäl
ler ett redan förflutet verkligt sådant, dels eventuellt konstrue
rar en fortsättning på detta verkliga händelseförlopp. Denna
procedur består i en kombination av iakttagelser beträffande
det verkliga händelseförloppets redan förflutna del och på er
farenhet grundade sannolikhetsberäkningar beträffande det hy
potetiska händelseförloppet1
2 och fortsättningen av det verkliga.
Så långt rör man sig på ett utomrättsligt plan.
1 Se närmare Persson, Skada och värde, kap. 1, särskilt s. 16 ff.
Se också Strahl, Expropriationsrättsliga uppsatser, s. 167 ff.
2 Belysande exempel på dylika hypotetiska beräkningar ge RRns dom
i H 1925 s. 170 och HD:s dom i H 1937 s. 619. Jfr också H 1913 s. 315
(säljare skulle förutom köpeskillingen ha fått restitution av tull). I H 1951
s. 517 gällde det att avgöra vilket underhåll en hustru kunnat påräkna från
sin man.
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Då man skall fastställa en rättsligt relevant skada sker det
emellertid icke helt enligt detta schema. Möjligheterna att med
anspråk på tillförlitlighet genomföra de nyss angivna sannolik
hetsberäkningarna äro begränsade, och det skulle bli ganska
litet utrymme för exempelvis tillämpning av regler om skade
stånd, därest man skulle vara hänvisad till sådana beräkningar.
Härmed har rättslivet icke låtit sig nöja. Det har för olika
situationer utbildats vissa standardiserade antaganden, som till
gripas då en tillräckligt tillförlitlig sannolikhetsberäkning icke
är möjlig.3 Detta gäller såväl beträffande det hypotetiska hän
delseförloppet som beträffande fortsättningen av det verkliga.
I själva verket stannar man icke ens vid detta. För att bereda
möjlighet att utdöma skadestånd även då tillräcklig utredning
saknas rörande den förflutna delen av det verkliga händelse
förloppet inför man också här standardiserade antaganden.
De standardiserade antaganden, varom nu talats, äro av
supplerande karaktär. Det förekommer emellertid också, att
sådana antaganden användas i strid med vad som in casu är
utrett eller förefaller sannolikt. En sådan korrigering företages
antingen därför att ett visSt händelseförlopp såsom alltför ovän
tat faller utanför adekvansens ram eller också därför att hän
delseförloppet skall lämnas utan beaktande enligt reglerna om
borgenärens skyldighet att begränsa skada.
I den mån standardiserade antaganden icke stå till buds är
domstolen i stor utsträckning hänvisad till ganska osäkra sannolikhetsuppskattningar. I äldre tid hänskötos dessa ofta till
gode män; numera anse sig domstolarna själva kunna göra
sådana uppskattningar. Denna praxis har på sistone fått ett
uttryckligt stöd i RB 35: 5.4
Enligt detta lagrum äger rätten, där full bevisning om skadan
icke alls eller endast med svårighet kan föras, »uppskatta ska
dan till skäligt belopp». Detta lagrum ger domstolen frihet att
konstruera det hypotetiska och i viss mån även det verkliga
händelseförloppet på relativt lösa grunder. Lagrummet ger
3 Jfr JustR Walin i H 1950 s. 650.
4 Se om detta lagrum Persson, Skada och värde, s. 312 ff., samt
Danielsson i Skadeståndsrättsliga spörsmål s. 5 ff.
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också domstolen möjlighet att avstå från en dylik konstruktion
och gå rakt på ett skadeståndsbelopp som förefaller passande,
en möjlighet som kan få särskild betydelse i sådana fall då
underlaget för en skadeståndsberäkning är praktiskt taget obe
fintligt men domstolen likväl av preventiva grunder vill döma
ut ett skadestånd. Gränsen till allmänt skadestånd för avtals
brott blir här flytande.5 Säkerligen måste man emellertid
räkna med att domstolarna ibland nöja sig med att direkt för
klara att ett visst skadeståndsbelopp är skäligt även om en
skada kunnat konstrueras och kanske också i verkligheten
konstruerats.
I tysk rätt ger ZPO § 287 en likartad bestämmelse, enligt vilken
domstolen skall avgöra om en skada har uppstått och hur stor för
lusten är »unter Würdigung aller Umstände nach freier Überzeugung».
För beräkning av utebliven vinst kommer härtill ytterligare regeln i
B GB § 252 att man skall såsom utebliven räkna »der Gewinn, welcher
nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge oder nach den besonderen
Umständen, insbesondere nach den getroffenen Anstalten und Vor
kehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte». Enligt
en mening anses lagrummet därjämte ge en begränsning av skadeståndsskyldigheten, i det att endast beräknelig vinst skall ersättas
även om det bevisas att borgenären skolat göra en större vinst. Lag
rummet skulle m.a.o. ge uttryck åt ett för detta fall skärpt krav på
adekvans. Jfr Enneccerus & Lehmann §15 III 6.

Vid diskussionen om skadestånd utanför kontraktsförhållan
den har man ibland haft anledning att skilja mellan den ome
delbara skadan,6 dvs. den skada som uppkommer i skadeförloppets inledande skede, och följdskadan. Den omedelbara skadan
är t.ex. att en person bryter ett ben, följdskadan att han föres
till sjukhus och är oförmögen till arbete någon tid. Denna
distinktion har uppställts framför allt med tanke på de fall då
skadeförloppet inledes med en sak- eller personskada.
För det här behandlade området har distinktionen intresse
5 Se nedan §
Skada och värde,
8 Persson,
som synes passa

45 vid not 23 och § 47 vid not 48—54 samt Persson,
s. 327.8
Skada och värde, s. 18, talar om realskadan, en term
mindre väl utanför sak- och personskadornas område.
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därigenom, att bedömningen av en handling såsom vårdslös tar
sikte på dess relation till den först inträdande skadliga effek
ten.78
b) Begreppet förlust.

Termen skada avser skillnaden mellan det hypotetiska och
det verkliga händelseförloppet. För att komma fram till ett
skadestånd måste emellertid domstolen fastställa ett mot skadan
svarande penningbelopp. Detta belopp är den skadelidandes
förlust.8
Den här angivna distinktionen mellan skada och förlust motsvarar
Us sings distinktion mellan skade (real skade) och tab (Erstatningsret2 § 18 I). Stang talar om konkret (eller fysisk) skade och ökonomisk (eller abstrakt) skade men använder dessa termer på ett mera
oklart sätt: än åsyftas skillnaden mellan skada och förlust, än skill
naden mellan omedelbar skada och följdskada (se Erstatningsansvar
s. *286 ff.). Astrup Hoel, som påpekat att termen ekonomisk skada
här användes i en annan betydelse än då den sättes såsom motsats
till icke-ekonomisk skada, skiljer mellan den reale skade och den
vurderte skade; härmed åsyftas den omedelbara skadan och förlus
ten, medan följdskadan lämnas utanför blickfältet då definitionen
uppställes (Risiko og ansvar s. 109 ff.). Slutligen bör anmärkas att
Strahl använder termerna konkret skada och ekonomisk skada för
att beteckna vad som här benämnes skada respektive förlust (Skada
och vinning s. 9 f.).

För att beräkna den skadelidandes förlust har man att gå
igenom de båda händelseförloppen och undersöka, dels vilka
intäkter som kunnat påräknas men nu uteblivit, dels vilka
kostnader som nu uppstått men som eljest skulle uteblivit.
Förlusten blir lika med summan av uteblivna intäkter och upp
komna kostnader.
Då man uppskattar förlusten kan man i många fall nöja
sig med att se bakåt i tiden och notera vilka intäkter som ute
blivit och vilka kostnader som uppkommit. I andra fall kvarstår
emellertid en differens mellan händelseförloppen, som ännu
7 Se ovan § 28 efter not 17.
8 Jfr Persson, Skada och värde, s. 18, och Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 192.
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icke tagit sig uttryck i att intäkter uteblivit eller att kostnader
uppkommit; den skadelidande har t.ex. gått miste om egendom
som han eljest skulle ha ägt. Här nöjer man sig icke med att
se bakåt utan söker uppskatta även sådana intäkter som skulle
uppkommit i framtiden men nu kunna väntas utebliva, resp,
sådana kostnader som kunna väntas uppkomma men som
skulle ha uteblivit. Särskilda metoder ha utbildats för denna
uppskattning i vissa viktiga typfall.9
Dessa standardiserade beräkningsmetoder komma till an
vändning även i vissa fall då skadeförloppet är avslutat vid det
tillfälle då förlusten uppskattas, nämligen om motsvarande
förlustposter icke kunna med tillräcklig säkerhet fastställas
eller också måste lämnas utan avseende på grund av regler om
adekvans eller om skyldighet att begränsa skada.
Den standardiserade beräkningen kan inriktas på det verk
liga händelseförloppet. Man inför då i detta åtgärder för att
såvitt möjligt återställa status quo ante och beräknar kost
naden för dessa.
a) Om skadan består däri att den skadelidande saknar en
naturaförmån, går man så till väga att man avslutar det verk
liga händelseförloppet med en tänkt anskaffning av denna och
såsom en post i förlusträkningen upptar kostnaden härför.10
b) Består skadan åter däri, att den skadelidande icke kunnat
avyttra en naturaförmån, avslutar man det verkliga händelse
förloppet med en tänkt avyttring och upptar såsom en post i
9 Svårigheten att övertyga domstolen om storleken av framtida förlust
leder emellertid till att man ibland kräver skadestånd endast för förfluten
tid och förbehåller sig rätt att i en kommande process kräva ersättning
för senare uppkommen förlust.
10 Se vidare nedan § 46 vid not 6 ff. — Ett alternativ till utdömande av
skadestånd skulle här vara att ålägga gäldenären att själv vidtaga de åt
gärder som erfordras för reparation in natura. I den mån detta endast
skulle innebära försenad fullgörelse kan det ofta vara möjligt, men frågan
härom hör icke till skadeståndsläran (jfr ovan § 32). Däremot torde
det i svensk rätt knappast vara möjligt att i andra fall ålägga gäldenären
att reparera in natura. Jfr Lundstedt, Compensatio lucri cum damno,
s. 29 ff., Ekelöf, Straffet, s. 81 f., och Grönfors, Trafikskadeansvar, s. 58 not 5. Jfr också H 1920 s. 271.
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förlusträkningen skillnaden mellan den intäkt som skulle er
hållits i det hypotetiska händelseförloppet och den intäkt som
tänkes erhållen i det verkliga.11
c) Består slutligen skadan däri, att den skadelidande har en
med fel behäftad naturaförmån i stället för en felfri sådan,
kan man avsluta det verkliga händelseförloppet antingen så
att den skadelidande tänkes reparera felet eller så att den skade
lidande tänkes dels avyttra den felaktiga naturaförmånen, dels
anskaffa en felfri sådan. I det senare fallet blir skillnaden mel
lan inköpssumman och försäljningssumman en post i förlusträkningen.12
Ett alternativ till dessa metoder är att man inriktar sig på
det hypotetiska händelseförloppet i stället för på det verkliga.
Detta alternativ kan komma ifråga då den skadelidande berö
vats en naturaförmån. Man kan då antingen bygga ut det hypo
tetiska händelseförloppet och beräkna utebliven framtida av
kastning eller också i det hypotetiska händelseförloppet införa
en tänkt avyttring. Såsom post i förlusträkningen upptages an
tingen kapitaliserad utebliven avkastning eller också utebliven
intäkt från den tänkta avyttringen.13
I anslutning till det sagda kan man — för de skadefall varom
här är fråga — ställa upp tre metoder för förlustberäkning:
A) På kostnadssidan: beräkning av kostnaden för en tänkt
restitution.
B)
På intäktssidan:
a)
beräkning av utebliven avkastning.
b)
beräkning av utebliven intäkt från en tänkt avyttring.
Mellan dessa tre metoder måste domstolen välja. Ett särskilt
problem blir alltså efter vilka principer detta val skall ske.
Ibland kunna visserligen de tre metoderna eller åtminstone
två av dem ge samma resultat. Intäkten av en försäljning är
vanligen starkt beroende av köparens förväntningar om fram11 Se vidare nedan § 46 efter not 28.
12 Se vidare nedan § 46 vid not 6 ff.
13 Se vidare nedan § 45 vid not 15 ff.
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tida avkastning. Å andra sidan kan ofta intäkten av en tänkt
försäljning vara lika med kostnaden för en tänkt anskaffning.
Det är emellertid vanligt att intäkten av en försäljning är
lägre än kostnaden för en anskaffning. Skillnaden kan vara
betingad av att avyttringen måste antagas ske i ett tidigare
distributionsled än ersättningsanskaffningen (en privatperson
får mindre betalt vid försäljning till en antikvitetshandlare än
han får betala vid inköp från denne). Skillnaden kan också bero
på att man vid beräkningen av kostnad för ersättningsanskaff
ning av begagnade föremål, som normalt köpas nya, räknar
med en nyanskaffning korrigerad genom lineär avskrivning,
medan salupriset på begagnad egendom ligger lägre. Skillna
den kan slutligen uppkomma därigenom att det gäller egendom
som är speciellt avpassad för den skadelidandes behov och
som därför har ett salupris understigande kostnaden för en återanskaffning.
I många fall kan valet mellan de tre metoderna ske på grund
val av en konkret bedömning av det syfte i vilket skadelidande
innehaft egendomen — han kan ha innehaft den för personligt
bruk, för att draga avkastning av den eller för att sälja den, och
därav kan framgå att förlusten bör beräknas till respektive
kostnaden för restitution, utebliven avkastning eller utebliven
försäljningsintäkt. Om en sådan konkret bedömning icke är
möjlig måste man tillgripa en allmän regel. För utomobligatoriska förhållanden har hävdats, att den relevanta förlusten
såsom huvudregel bestämmes av kostnaden för restitution. Här
till har man dock fogat den reservationen, att ett högre salupris skall beaktas, om det ej in casu varit inaktuellt.14 Dessa
satser förefalla att vara förenliga även med det rättsfallsmaterial avseende kontraktsförhållanden, som redovisas i det
följande, även om några direkta belägg knappast stå att finna.
Till huvudregeln måste dock göras ytterligare den reserva
tionen, att restitution kan vara omöjlig eller möjlig endast till
14 Se Persson, Skada och värde, s. 400 ff., 491 ff. och 505 ff. med
hänv.
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en orimlig kostnad; i så fall måste man tydligen tillgripa någon
av de båda övriga metoderna.15
Till sist bör erinras om att uteblivna intäkter och uppkomna
kostnader icke är detsamma som uteblivna inbetalningar resp,
uppkomna utbetalningar. Även internprestationer mellan olika
delar av ett och samma företag kunna komma i betraktande.
Intäkternas eller kostnadernas belopp kommer då att bli bero
ende av vilken metod för kostnadsfördelning man tillämpar.
Åtskilliga sådana metoder finnas, av vilka ingen metod är
»riktigare» än de andra; varje metod är lämpad för vissa inom
ett företag förekommande behov. Domstolen måste här träffa
ett val. Rättspraxis ger dock ännu föga ledning på denna
punkt.16
c) Compensatio lucri cum damno.

Det har hittills förutsatts att det verkliga händelseförloppet
varit ofördelaktigare för gäldenären än det hypotetiska. Skulle
det verkliga förloppet vara fördelaktigare än det hypotetiska
uppkommer ingen skada. Ibland inträffar det emellertid att det
verkliga händelseförloppet är i vissa delar fördelaktigare, i
andra delar ofördelaktigare än det hypotetiska. Borgenären har
t.ex. gjort en oförmånlig affär; han har därvid fördel av att
affären genom gäldenärens kontraktsbrott går om intet men
han har samtidigt nackdel av att genom kontraktsbrottet hava
åsamkats kostnader. Det uppstår då fråga om man skall beakta
såväl fördelar som nackdelar, eller om man skall hålla sig
endast till nackdelarna när det gäller att beräkna den skade
lidandes förlust. Ett beaktande av både fördelar och nackdelar
brukar betecknas såsom compensatio lucri cum damno.17
I tysk rätt använder man termen Vorteilsausgleichung.
15 Se a.a. s. 513 ff.

16 Jfr H 1939 s. 481 och 1945 s. 295 samt SvJT 1942 rf. s. 38 (stilleståndsersättning för skadat fordon). Se vidare T. Frenckner, Kostnadsför
delning och internprestationsbedömning, bl.a. s. 129 ff.
17 Om gränsen mellan compensatio lucri cum damno och kvittning jfr
ovan § 6 vid not 50.
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Det brukar sägas att principen compensatio lucri cum damno
såsom huvudregel tillämpas i svensk rätt.18 Såtillvida är detta
obestridligen riktigt som det finns viktiga fall då den tilläm
pas.19 Å andra sidan har principen betydelsefulla undantag,
och om huvudregeln accepteras återstår att bestämma grän
serna för dess tillämpning. Det göres ibland gällande att detta
kan ske med hjälp av läran om adekvat kausalitet; detta skulle
väl närmast innebära att alltför oväntade fördelar icke borde
beaktas.20 Det är emellertid tydligt att de skäl som tala för att
man bör lätta skadevållarens börda genom att lämna alltför
oväntade skador utan beaktande icke kunna åberopas till stöd
för att man bör tynga hans börda genom att lämna oväntade
fördelar utan beaktande. I verkligheten torde åberopandet av
adekvansläran bero på en ytlig och missvisande analogi.21
I kontraktsförhållanden tillämpas principen compensatio
lucri cum damno framför allt i två grundläggande typfall.
Det ena av dessa föreligger då skadeståndsberäkningen grun
das på en i det verkliga händelseförloppet ingående avyttring
av en naturaförmån. Intäkten från denna avyttring skall upp
tagas såsom minuspost vid summeringen av uteblivna intäkter
och uppkomna kostnader.22
18 Se Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 205 f., och A1 m é n § 25 vid
not 87. Jfr W i n r o t h, Skadestånd2, s. 323 f., Lundstedt, Compen
satio lucri cum damno, Strahl, Expropriationsrättsliga uppsatser,
s. 236 ff., samt U s s i n g, Erstatningsret2, § 21 III, Stang, Erstatningsansvar, s. 322 ff., och Oertmann, Die Vorteilsausgleichung.
19 Utanför kontraktsförhållanden gäller t.ex. att ersättning för sjukhus
vistelse skall minskas med inbesparade hushållskostnader, se H 1941 B 877
och 963.
20 Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 205 f., refererar denna uppfattning
-— som är gängse i tysk rätt — utan att vara övertygad om dess riktighet.
21 Utanför kontraktsförhållanden har man lämnat utan beaktande en
gåva som borgenären erhållit i anledning av skadan, se H 1943 s. 618 och
1947 s. 586. Tysk rätt lämnar därjämte utan beaktande bl.a. fördelar som
borgenären vunnit genom egna åtgärder som gå utöver vad som åligger
honom till begränsning av skadan, se E n n e c c e r u s & Lehmann
§ 17 II 1. Jfr diskussionen av motsvarande problem ifråga om vinstersätt
ning i H e 11 n e r, Obehörig vinst, s. 38 f. och 161 ff.
22 Se ovan § 44 vid not 11—12 och nedan § 46 efter not 28.
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Det andra fallet föreligger vid avtal om ömsesidiga presta
tioner då någon, som ännu ej själv presterat, häver avtalet och
kräver skadestånd. Den hävande måste då såsom minuspost
upptaga den kostnad han undgått genom att själv icke pres
tera.23
I övrigt kan fråga om tillämpning av principen compensatio
lucri cum damno uppkomma i många olika situationer. Man
kan bl.a. peka på en grupp av fall i vilka en gäldenär överskridit
sin rätt att tillgodogöra sig borgenärens egendom men kompen
serat detta genom att underlåta ett lovligt tillgodogörande. Han
har t.ex. avverkat vissa träd olovligt men låtit andra som han
haft rätt att taga stå kvar. Eller han har avhänt sig husbehovsvirke men byggt hus för köpt virke. Domstolarna ha visat en
viss tvekan när det gällt att avgöra huruvida en dylik kompen
sation skall beaktas vid skadeståndsberäkningen.24
Ett särskilt problem är i vad mån en skadelidande tillkom
mande försäkringsersättning skall avräknas från honom till
kommande skadestånd. Detta problem är emellertid alldeles
specifikt — bl.a. kompliceras det av regressrätten -— och lös
ningarna äro i stor utsträckning beroende av vilken typ av
försäkring det gäller.25
d) Ekonomisk och icke-ekonomisk skada.

Om man med tillämpning av de i det föregående angivna
metoderna kan beräkna en förlust såsom summan av uteblivna
intäkter och uppkomna kostnader, säger man att det föreligger
en ekonomisk skada.
Denna definition döljer emellertid en svårighet som förbigåtts
i det föregående. Svårigheten avser sådan förlust som grundas
23 Se ovan § 37 efter not 31 och nedan § 45 vid not 19 samt R a b en i u s i TfR 1918 s. 323 ff. och A u g d a h 1, Obligasjonsrett, s. 322 f.
24 Se om avverkning av annat virke än det tillåtna H 1874 s. 231, 1883
s. 200, 1911 s. 495, om utbyte av husbehovsvirke H 1899 s. 130, 1913 s. 577,
1918 s. 534, samt om utbyte av foder H 1890 s. 478. Jfr de fall då endast
talan om ansvar förts, måhända av den anledningen att ett skadestånds
yrkande ansetts obefogat, se H 1892 s. 347, 1919 s. 131, 1934 s. 84.
25 Se H e 11 n e r, Försäkringsgivarens regressrätt, 2 kap. samt ovan
§ 24 vid not 67—73.
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på kostnaden för restitution. En fullständig restitution är blott
sällan möjlig; i regel måste man nöja sig med en lägre grad av
överensstämmelse mellan det läge som borde återställas och
det läge som faktiskt återställes eller åtminstone tänkes bliva
återställt.26 Här har man i själva verket en glidande skala från
identitet till total avvikelse. Någonstans på denna skala pas
serar man en punkt där det — efter allmänt gängse sätt att se
saken — upphör att vara fråga om restitution. Om man ändock
dömer ut ett skadestånd, ger man skadelidande möjlighet att
såsom kompensation tillfredsställa ett annat behov än det som
genom skadan rönt intrång. Ett extremt fall härav är ersättning
för sveda och värk. Ett skadestånd av denna karaktär, som
icke kan fastställas med hjälp av någon allmänt erkänd metod
för kvantitativ jämförelse mellan det behov som rönt intrång
och det behov som tillfredsställes, brukar betecknas såsom
ideellt skadestånd.27
Definitionen döljer också en annan svårighet, som avser
bedömningen av utebliven intäkt på grund av avbräck i verk
samhet. Bevissvårigheterna äro här mycket stora och de över
vinnas därigenom att man ger domstolen möjlighet att på
grundval av en lös sannolikhetsupp skattning utdöma ett skade
stånd som förefaller passande.28 Detta betyder väl icke i och
för sig att man kommer utanför begreppet ekonomisk skada,
sådant det nyss definierades. Rättslivet har emellertid här i viss
utsträckning, särskilt på arbetsrättens område, utnyttjat situa
tionens obestämdhet och fört in ett nytt moment i bedömningen,
nämligen önskemålet att skadeståndet skall bliva tillräckligt
stort för att ge erforderlig prevention. Om man på detta sätt
medvetet går utöver det belopp en lös sannolikhetsberäkning an
visar, är det icke längre fråga om ekonomisk skada i angiven
mening. Ett på detta sätt beräknat skadestånd brukar kallas
allmänt skadestånd för avtalsbrott.
26
27
1941
28

Se nedan § 46 vid not 10.
Se Persson, Skada och värde, s. 362 ff., samt U s s i n g i SvJT
s. 741 ff.
Se ovan § 44 vid not 4—5 och nedan § 45 vid not 23.
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Ideellt skadestånd och allmänt skadestånd för avtalsbrott
kunna tillsammans betecknas såsom ersättning för icke-ekonomisk skadad
2. Olika metoder för fastställande av
ekonomisk skada.
Vid förpliktelser till uppfyllelse är den grundläggande princi
pen för beräkning av ett skadestånd att borgenären skall för
sättas i samma läge som om riktig uppfyllelse skett. Det belopp,
vartill denna princip leder fram, skulle kunna i anslutning till
tyskt och danskt språkbruk kallas uppfyllelseintresset (das Er
füllungsinteresse, opfyldelsesinteressen).
Inom avtalsförhållanden konkurrerar denna princip med en
annan, som går ut på att borgenären skall försättas i samma
situation som om något avtal aldrig kommit till stånd. Ett i
enlighet med denna princip beräknat belopp kallas det negativa
kontraktsintresset.
När uppfyllelseintresset ställes såsom alternativ till negativa
kontraktsintresset, benämnes det ofta det positiva kontrakts
intresset; denna term är emellertid för trång, eftersom skade
stånd med uppfyllelseintresset förekommer även utanför avtals
förhållanden. Däremot kan man utan onöjaktighet begagna den
förkortade termen positiva intresset såsom likabetydande med
uppfyllelseintresset och häremot ställa det negativa intresset.
Denna terminologi kommer att begagnas i fortsättningen.
I tysk rätt betecknas det negativa intresset ofta såsom das Ver
trauensinteresse.

Skillnaden mellan de båda beräkningssätten ligger däri, att
man konstruerar det hypotetiska händelseförloppet på olika
sätt. För att få fram det positiva intresset antar man att för
pliktelsen uppfyllts i rätt tid och på rätt sätt. När det gäller
det negativa intresset åter antar man att gäldenären icke slutit
det avtal varom fråga är.
Vid garantiförpliktelser är problemställningen icke helt den29 Se härom vidare nedan § 47 vid not 44—54.
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samma. Skadestånd kommer här ifråga blott då garantin hän
för sig till nutid eller förfluten tid. Om det yid en sådan garanti
föreligger en avvikelse, kan skadeståndet beräknas med sikte på
att borgenären skall försättas i den situation som skulle ha före
legat om verkligheten svarat mot den garanti gäldenären åtagit
sig. Ett så beräknat skadestånd betecknas ibland, ehuru oegent
ligt, såsom uppfyllelseintresset; lämpligare synes vara att tala om
positiva intresset.39 En annan metod för skadeståndsberäkningen är att borgenären skall försättas i den situation som
skulle förelegat om gäldenären icke åtagit sig en längre gående
garanti än som svarat mot verkligheten. Ett sålunda beräknat
belopp kan betecknas såsom det negativa intresset.
Även här ligger alltså skillnaden mellan de båda beräknings
metoderna i det hypotetiska händelseförloppets konstruktion.
I det följande behandlas var för sig de frågor som hänföra
sig till det hypotetiska händelseförloppets konstruktion och de
som hänföra sig till det verkliga händelseförloppets konstruk
tion.

3. Det hypotetiska händelseförloppets
konstruktion.
§ 45.
Av det nyss sagda har framgått, att man har att välja mellan
två grundläggande konstruktionsmetoder, av vilka den ena
leder till en beräkning av det positiva intresset, den andra till
en beräkning av det negativa intresset.
a) Det positiva intresset. Utgångspunkten. x

Vid förpliktelser till uppfyllelse är metoden att beräkna det
positiva intresset den allt dominerande huvudregeln.1*Det saknas
30 P. Spleth anför i TfR 1947 s. 204 en variant av metoden att be
räkna det positiva intresset. Om en köpare betalat ett visst pris just med
hänsyn till risken för fel i köpeobjektet, borde man, om relevant fel
visar sig föreligga, icke jämföra objektets faktiska värde med dess hypo
tetiska värde i felfritt skick utan blott med köpeskillingen. Något exempel
på denna tankegång känner förf, icke från svensk rätt.
1 Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 15, och A u g d a h 1, Obligasjonsrett,
s. 319 ff.
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därför anledning att här precisera metodens användningsom
råde; i stället upptages frågan när denna metod icke användes
i samband med behandlingen av det negativa intresset.2
Såsom grund för beräkningen av det positiva intresset ligger
antagandet att gäldenären skulle ha riktigt uppfyllt sin för
pliktelse.3
Läget blir här i viss mån olika allteftersom gäldenärens för
pliktelse går ut på att han skall åstadkomma ett resultat eller
blott på att han skall med omsorg eftersträva ett resultat. Att
det hypotetiska händelseförloppet skall konstrueras med ut
gångspunkt från att riktig uppfyllelse skett betyder i förra
fallet att man skall antaga att det önskade resultatet inträtt,
i det senare fallet att man skall antaga att tillräcklig omsorg
visats från gäldenärens sida.
Den omständigheten att tillräcklig omsorg skulle ha visats
från gäldenärens sida är icke detsainma som att omsorgen
skulle ha lett till det önskade resultatet. Domstolen måste i detta
senare fall pröva om det in casu är sannolikt att denna effekt
skulle ha inträtt, en prövning som naturligtvis ofta blir mycket
vansklig. Om det ålegat gäldenären att vårda viss egendom,
som nu skadats eller förkommit, prövar domstolen huruvida
egendomen vid tillräcklig omsorg från gäldenärens sida skulle
ha funnits i behåll oskadd.4 Om ett rättegångsombud försum
mat att fullfölja talan i högre instans, prövar domstolen huru
2 Nedan § 45 efter not 39.
3 Om gäldenären skall åstadkomma ett resultat men detta kan variera
inom vissa gränser, t.ex. därför att avtalet innehåller kvantitetsbeteckningen
»cirka», antar man att den part som har valrätten utövat denna till sin
fördel. Om sålunda valrätten tillkommer gäldenären, utgår man från att
denne skulle ha levererat minimikvantiteten, och omvänt. Se H 1876 s. 60,
1892 s. 223, 1907 s. 445, 1909 s. 195, 1916 s. 572, 1917 s. 256, 1919 s. 305,
1921 s. 384, 1923 s. 232, 1926 s. 329. Se vidare A1 m é n § 66 vid not
41 b—64.
Dansk rätt räknar emellertid även med ett annat alternativ, nämligen
att man utgår från ett värde mitt i latituden, se U s s i n g, Kob2, § 3 II,
samt Hasle & Nebelong, Losorekob, s. 359 ff.
4 Se SvJT 1945 rf. s. 76.
31 — 557460
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vida fullföljden sannolikt skulle ha lett till resultat.5 Har gäldenären genom sin försummelse betagit borgenären möjligheten
att göra en fordringsrätt mot tredje man gällande, prövar dom
stolen om det verkligen funnits möjlighet att få ut det belopp
rätten avsåg.6 Och om gäldenären försummat att tillverka och
sälja en produkt varå borgenären skall ha royalty, söker dom
stolen bedöma hur försäljningen kunde ha lyckats.7 I allmänhet
får väl en ovisshet härvidlag gå ut över borgenären; dock torde
man presumera att egendom som gäldenären skolat vårda skulle
ha förblivit oskadd.
Det förekommer emellertid, att gäldenärens ansvar skärpes
på så sätt, att man alltid antar att den önskade effekten skulle
ha nåtts, oavsett om detta antagande in casu har fog för sig
eller ej. Enligt kommissionslagen 18 § skall man nämligen, om
kommissionären slutit avtal för kommittentens räkning och
därvid utan fog frångått ett föreskrivet limitum, och om kommittenten icke avvisar avtalet, vid skadeståndsberäkningen utgå
från att kommissionären skulle ha sålt eller köpt till detta limi
tum, alldeles oavsett om det i verkligheten varit möjligt. Man
skall med andra ord konstruera det hypotetiska händelseförlop
pet så, att gäldenären antages hava förmått skaffa borgenären
den fördel, gäldenären åtagit sig att med omsorg eftersträva.
Går gäldenärens förpliktelse ut på att han skall med om
sorg eftersträva bästa möjliga resultat, måste man likaledes
söka bedöma vilket resultat som skulle ha nåtts om tillräcklig
omsorg visats. Exempel på en dylik bedömning finner man i
sådana fall då en syssloman ålägges skadeståndsskyldighet
därför att han försummat att göra omhänderhavda medel
räntebärande. Ibland kan det fastställas vilken ränta som in
5 H 1898 s. 247, 1929 s. 343, 1949 s. 271. Jfr H 1903 s. 96. Se Rodhe
i SvJT 1951 s. 612.
6 Se H 1927 s. 448. Meningarna voro i HD delade i frågan om man
skulle nöja sig med att konstatera att tredje man nu var insolvent eller
om man skulle hålla öppen frågan om skada framdeles kunde uppkomma
därigenom att tredje man bleve solvent. Jfr ev. H 1940 s. 606.
7 Se H 1899 s. 38 (royalty å bok), 1950 s. 15 (royalty å tillverkning av
vissa apparater). Jfr också H 1905 s. 479 (företag hade sålt hela sin års
produktion) .
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casu kunnat erhållas.8 Vanligen dömer domstolen emellertid
ut ränta efter en standardiserad räntefot, som normalt utgör
5 % men som i ett fall, då sysslomannen uppsåtligen tillgodo
gjort sig medlen i stället för att använda dem för visst ända
mål, höjdes till 6 %.9
Vid garantiförpliktelser tömmer metoden att beräkna det
positiva intresset också till användning men icke i samma ut
sträckning som vid förpliktelser till uppfyllelse. Sålunda utgår
skadestånd i regel med positiva intresset när det är fråga om
överlåtares garanti och förmodligen också då det är fråga om
upplåtares garanti, medan däremot denna beräkningsmetod
icke kommer till användning när det är fråga om vårdares
garanti och fristående garanti. Även här är det emellertid lämp
ligt att närmare precisera gränsen för det positiva intressets
användningsområde i samband med behandlingen av det nega
tiva intresset.10
Då skadestånd utgår på grund av avlämnares garanti synes
positiva intresset alltid sammanfalla med det negativa.
Såsom grund för beräkningen av det positiva intresset ligger
antagandet att verkligheten skulle ha svarat mot den garanti
gäldenären åtagit sig.11
b) Det hypotetiska händelseförloppets fortsättning.

Om nu det hypotetiska händelseförloppet börjar med eller
leder fram till ett visst för borgenären förmånligt resultat, t.ex.
att han får disponera viss egendom såsom ägare eller nyttjare,
eller eljest börjar med ett för borgenären förmånligt läge, t.ex.
att gäldenären visat tillräcklig omsorg, uppkommer ofta fråga
vad som härefter skulle ha skett. Skulle prestationen ha givit
borgenären några intäkter, som nu uteblivit? Skulle den ha
åsamkat honom några av de kostnader, som nu uppstått?
8 H 1931 s. 619.
9 5 % utdömdes i H 1877 s. 241, 1905 s. 226, 1907 s. 231, jfr H 1875
s. 561 (JustR Almqvist). 6 % utdömdes i H 1880 s. 354. Jfr Hasselrot,
HB, VII s. 1514 ff. samt om dröjsmålsränta nedan § 51 vid not 23—27.
10 Se nedan § 45 vid not 53—54.
11 Se KöpL 45 § samt A 1 m é n § 45 vid not 18—24 och § 59 vid not
42—50, lagberedningen i SOU 1947:38 s. 217 och t.ex. H 1949 s. 259.
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Domstolen skall här till en början söka på grundval av till
gängliga upplysningar fastställa, vad som skulle ha inträffat.
I mycket stor utsträckning måste domstolen emellertid ge tappt
inför denna uppgift och i stället hjälpa sig fram med ett stan
dardiserat antagande. Ytterligare måste domstolen ibland, även
om en sannolikhetsberäkning kan göras, korrigera denna med
ett dylikt antagande, därför att det sannolika hypotetiska hän
delseförloppet faller utanför adekvansens ram.
Framför allt är frågan vilka intäkter borgenären skulle ha
fått av intresse.
Beträffande penningprestationer ligger det nära till hands
att göra det generella antagandet att borgenären skulle ha för
räntat det belopp han bort erhålla. Förlusten skulle alltså ut
göra den ränta han gått miste om. Ersättning för sådan ränte
förlust utdömes emellertid icke i form av skadestånd utan i den
helt standardiserade formen av dröjsmålsränta.12 Även om reg
lerna härom måhända till en del ha utformats mot bakgrunden
av ett skadeståndsresonemang, har dock den omedelbara an
knytningen till detta gått förlorad.
Kvar står emellertid frågan om ersättning kan ges för sådana
uteblivna intäkter, som icke täckas eller fingeras bliva täckta
av dröjsmålsräntan.13 Man kan tänka sig att en borgenär med
svag ekonomisk ställning eller åtminstone svag likviditet kan
lida skada av att icke få betalt på förfallodagen därigenom att
en vinstgivande affär, som han eljest skulle ha gjort, nu går
om intet. Det är ovisst om en sådan omständighet skulle kunna
beaktas; om så är fallet kommer dock i regel hinder möta däri
att gäldenären icke »bort räkna» med en dylik händelseutveck
ling och adekvans sålunda saknas.14
Huvudfrågan gäller ersättning för uteblivna intäkter av en
naturaprestation.
12 Se nedan § 51 vid not 6 ff.
13 Frågan om och när skadestånd utöver dröjsmålsränta över huvud
taget kan utdömas beröres nedan § 48 vid not 45—48.
14 Jfr A 1 m é n § 38 vid not 50—55 b. Frågan om vinsten på just den
transaktion, vari den uteblivna betalningen ingår, behandlas nedan § 46
vid not 43.
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Ibland består borgenärens skada däri, att han under en viss
tid mister möjligheten att nyttja viss egendom (eller åtminstone
att nyttja den obehindrat). Det gäller då att beräkna den av
kastning han kunnat påräkna från egendomen. Någon gång
finner man här en schablonmässig beräkning med en viss ränta
på egendomens värde.15 I andra fall ha domstolarna sökt att
in concreto uppskatta den avkastning som kunnat fås.16
Har borgenären gått miste om viss egendom för all framtid,
kan man eventuellt beräkna skadhn genom kapitalisering av
avkastningen. Det kunde synas konsekvent att — under anta
gande att borgenären skolat skaffa sig avkastning av egen
domen från den dag han bort få disponera den — utdöma
ränta å beloppet från nämnda dag. Så sker emellertid icke, utan
man dömer blott ut ränta från stämningsdagen.17
I andra fall kan avsaknaden av viss egendom eller en viss
rättighet ha följder som icke komma till sin rätt genom en ren
avkastningsberäkning. Det kan hända att en viss bestämd
transaktion, som borgenären redan påbörjat eller åtminstone
ämnat företaga, störes eller går om intet. Exempelvis kan den,
som köpt en vara men ej får den, ha sålt varan vidare, med
påföljd att han nu hindras att fullgöra sin förpliktelse mot
näste köpare och därmed förlorar den handelsvinst han skolat
göra. Eller också kan det vara så att varan visserligen ännu
ej sålts vidare men att köparen avsett att göra detta. Ibland
kan det vara lätt att konstatera att borgenären skolat göra en
handelsvinst, i andra fall kan det vara vanskligt att fastställa
om det föreligger erforderligt samband t.ex. mellan ett visst
inköp och en viss vidareförsäljning eller om det finnes tillräck
ligt fog för att räkna med en transaktion, som borgenären blott
uppgiver sig hava ämnat företaga.18
15 H 1925 s. 471 (rederi fick vid dröjsmål betala 6 °/o på lastens värde,
oavsett invändning att lasten varit avsedd att lagras hos mottagaren). Jfr
H 1911 s. 472 (obefogad kvarstad på fartyg, ersättning utdömd med 5 %
på fartygets värde). Jfr också H 1925 s. 170 (fartyg tvangs efter kollision
att ligga stilla, överliggetidsersättning utdömdes såsom en nödfallslösning).
16 Jfr H 1877 s. 326, 1909 s. 659, 1928 s. 132, 1937 s. 44, 1949 s. 87.
17 Se nedan § 51 vid not 40.
18 Se H 1903 s. 123, 1907 s. 445, 1909 s. 83, 1914 s. 525, 1918 s. 551,
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Borgenärens handelsvinst skall normalt täcka hans kost
nader för avtalets ingående samt hans kostnader i samband
med mottagandet av gäldenärens prestation eller fullgörandet
av hans egen. Om avtalet häves efter det att borgenären ådragit
sig dylika kostnader, t.ex. efter det att han tingat skeppsrum,
bli de genom hävningen onyttiga. Får han ersättning för förlo
rad handelsvinst kan han naturligtvis icke därjämte få ersätt
ning för onyttiga kostnader, utan han får i stället finna sig i att
handelsvinsten beräknas med avdrag för alla de kostnader som
besparats honom genom att transaktionen gått om intet.19 An
norlunda blir läget om borgenären icke lyckas styrka att han
förlorat någon handelsvinst. Vissa avgöranden i rättspraxis
kunna tolkas så att man är villig presumera att handelsvinsten
uppgår lägst till beloppet av nämnda kostnader och sålunda
in dubio ålägga gäldenären att ersätta dem, även om det icke
kan styrkas att handelsvinsten skulle uppgått ens till detta
belopp.20
Problemet om ersättning för förlorad handelsvinst kommer i
ett speciellt läge i de fall då borgenären häver sitt avtal med
gäldenären och i stället ingår (eller antages ingå) ett liknande
avtal med någon annan — en köpare gör t.ex. ett täckningsköp
för att kunna leverera till sin köpare. Denna situation behandlas
lämpligen i samband med det verkliga händelseförloppet.21
Särskilda svårigheter uppstå om avsaknaden av viss egendom
eller en viss rättighet har vidsträcktare verkningar sålunda, att
borgenären lider avbräck i en av honom bedriven rörelse. Att
med någon säkerhet säga hur rörelsen skulle ha utfallit om
riktig uppfyllelse skett kan vara omöjligt, varför domstolarna
ofta äro hänvisade till att göra en skälighetsuppskattning.22
1925 s. 219, 1951 s. 625, 1952 s. 184. Jfr H 1926 s. 353. Se också Almén
§ 25 vid not 56 och § 45 vid not 34.
19 Se A 1 m é n § 25 vid not 59—60.
20 Se härom nedan § 45 vid not 43—44.
21 Nedan § 46 vid not 24—27 och 41—46.
22 Se H 1877 s. 465 och 565, 1878 s. 10, 1888 s. 383 och 473, 1905 s. 74,
1907 s. 559 och 575, 1911 s. 49, 1917 s. 615, 1923 s. 443, 1939 s. 74, 1949
s. 213 och 640, SvJT 1955 rf. s. 7. Likartade frågor prövades i H 1924
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Ibland är underlaget för bedömningen praktiskt taget obefint
ligt; om skadestånd likväl utdömes rör man sig på gränsen till
allmänt skadestånd för avtalsbrott.23
Bristande adekvans kan emellertid medföra att uteblivande
av handelsvinst eller avbräck i rörelse lämnas utan beaktande.24
Det förekommer också friskrivningsklausuler av innehåll att
»indirekta skador» icke ersättas. Med detta uttryck torde när
mast avses utebliven handelsvinst och avbräck i rörelse.25
En speciell form av intäkt är det försäkringsbelopp, som
skulle utfallit, om gäldenären fullgjort ett åtagande att teckna
försäkring åt borgenären. Någon tvekan torde icke råda om
att uteblivandet av försäkringsbeloppet skall beaktas vid skadeståndsberäkningen.26
Frågeställningen har i det föregående varit vilka möjligheter
att skaffa sig intäkter borgenären skulle ha haft om riktig upp
fyllelse skett. Det har underförståtts att han verkligen skulle
ha utnyttjat de möjligheter som funnits. Om emellertid förhål
landena in casu ge anledning till antagande att borgenären icke
skulle ha brytt sig om att utnyttja en befintlig möjlighet, kan
det tänkas att man bör bortse från denna.27
s. 573, 1950 s. 164 och 1953 s. 775. Se vidare Almén § 25 vid not 61 och
§ 45 vid not 35.
23 Se H 1948 s. 799. Jfr också H 1949 s. 381. Se vidare nedan § 47 vid
not 48—54.
24 Jfr ovan § 44 efter not 5 om BGB § 252.
25 Jfr Mekanförbundets Allmänna leveransbestämmelser av år 1927 p. 29.
Se också Handelsbruk V nr 293, där det säges vara handelsbruk att bilför
säljare icke ersätter köparen indirekta skador.
26 Se KöpL 64 § 2 st. samt Almén § 64 vid not 52—54 ävensom
H 1919 s. 464, 1920 s. 362 och 1928 s. 294. Jfr problemet om innebörden
i en borgen för betalning av försäkringspremier, se H 1907 s. 14 och 1930
s. 82.
27 Jfr H 1950 s. 409 (vid expropriation uppkommen fråga om värdet
av nyttjanderätt, som expropriaten ej använt) och JustR Sundberg i
H 1920 s. 406 (den omständigheten att borgenären icke anskaffat surrogat
visade att han icke skulle ha brytt sig om att draga fördel av egendomen;
alltså hade han icke lidit någon skada) .Se Strahl, Expropriationsrättsliga uppsatser, s. 187 f., H e 11 n e r, Obehörig vinst, s. 228 f., Karlgren
i TfR 1951 s. 178 f. samt Persson, Skada och värde, s. 500 ff.
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Det kan också hända att borgenären väl, vid en bedömning
ex ante, haft goda möjligheter att skaffa sig intäkter av den full
gjorda prestationen, men att man vid tidpunkten för skade
ståndsanspråkets prövning kan konstatera, att opåräknade hän
delser skulle ha hindrat honom härifrån. Det visar sig t.ex. att
sålt gods, om det levererats, skulle ha råkat ut för en olycks
händelse i köparens hand, mot vilken denne icke skulle ha
skyddat sig genom försäkring. Förmodligen skall man beakta
dylika onormala avvikelser från det normala hypotetiska hän
delseförloppet, såvida deras sannolikhet kan styrkas på ett till
fredsställande sätt.28
Om en avkastningsberäkning är svår att genomföra kan man
nå fram till en förlustberäkning genom att i stället i det hypo
tetiska händelseförloppet införa en tänkt avhändelse av den
förmån borgenären gått miste om. Man upptar alltså salu
värdet av förmånen såsom utebliven intäkt, oavsett om borge
nären i verkligheten skulle ha avhänt sig denna eller ej.29
Såsom exempel på användningen av en tänkt avhändelse må
antecknas vissa fall ur rättspraxis rörande olovlig skogsavverk
ning. Problemet kommer upp antingen i den formen att gäldenären inkräktat på en avverkningsrätt som han upplåtit eller
åtminstone varit skyldig att tåla, eller också i den formen att
gäldenären överskridit en honom tillkommande rätt att av
verka på borgenärens fastighet. I båda dessa situationer bruka
domstolarna bygga det hypotetiska händelseförloppet på anta
gandet att borgenären skolat göra en avverkning eller åtmins
tone en rotförsäljning vid den tid då den olovliga avverkningen
skedde. Man dömer alltså ut antingen rotvärdet eller, vad som
i regel är likvärdigt därmed, virkets försäljningsvärde med av
drag för avverkningskostnaden.30
28 Jfr Arnholm i TfR 1941 s. 508 f. Jfr också vissa närbesläktade
frågor, som behandlats ovan § 44 vid not 17 ff. och nedan § 48 vid not 67.
Om prisfall efter leveransdagen se nedan § 45 vid not 39.
29 Jfr ovan § 44 vid not 13.
30 H 1894 s. 312, 1899 s. 261, 1900 s. 319, 1903 s. 72 och 132, 1906 s. 253,
1909 s. 181, 1916 s. 626, 1918 s. 131, 1926 s. 295. I vissa äldre rättsfall har
dock HD av någon anledning ansett sig böra vägra avdrag för avverknings-
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I FHB 1826 15: 6 och FHB 1850 15: 9 gjordes en distinktion mel
lan »den förlust, någon lidit å det, han redan ägde eller innehade»,
och »den vinst eller båtnad, som honom frångått». I vissa fall skulle
blott förlusten ersättas, i andra fall även den uteblivna vinsten. Liden
förlust och utebliven vinst betecknades tillsammans såsom »all skada»
eller »fullt skadestånd».
Denna distinktion har i doktrinen betecknats med termerna »dam
num emergens» — förmögenhetsminskning — och »lucrum cessans»
— utebliven förmögenhetsökning (vinst).
Vad denna distinktion, som i gällande svensk rätt icke är aktuell,
egentligen skulle innebära, är rätt oklart. Förmodligen har man när
mast haft i tankarna sådan utebliven vinst som går utöver en ren
avkastningsberäkning, alltså utebliven handelsvinst, kanske också av
bräck i rörelse. En begränsning till damnum emergens skulle då kunna
fylla ungefär samma funktion som ett skärpt krav på adekvans.31

c) Hur skulle borgenären ha berörts av prestationens värde
förändringar?

Förändringar av penningvärde, av växelkurser eller av priser
på särskilda varor ge upphov till speciella problem såtillvida
som man vid konstruktionen av det hypotetiska händelseförlop
pet måste fråga sig om borgenären skolat behålla en av pen
ningar eller egendom bestående prestation oförändrad eller om
han skolat förvandla den i annat.
Gäller det en penningprestation i en tid då penningvärdet
växlar kan det sålunda uppstå fråga om borgenären skall an
tagas hava placerat beloppet i sakvärden eller i nominella vär
den. HD har i ett fall antagit, att en tysk köpman under infla
tionen vid 1920-talets början skulle åtminstone till en del ha
skyddat det honom tillkommande beloppet »genom inköp av
varor eller i annan ordning». Denna utgång torde vara att till
skriva de särskilda omständigheter som rådde i Tyskland vid
kostnaden, se H 1894 s. 231, 1895 s. 467. Jfr vidare H 1898 s. 527 och 1904
s. 3 (hur skulle skadan av att arrendatorn olovligen bortfört foder be
stämmas?) .
31 Se om hela frågan A 1 m é n § 25 vid not 1—2 med hänv. samt
Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 193 ff., Strahl, Skada och vinning,
s. 11, och Ekström, Privaträttens allmänna läror, s. 916 f.
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nämnda tid; i första hand presumeras säkerligen en placering
i nominella värden.32
Även växelkursernas förändringar ge upphov till motsva
rande problem. Skuldebrevslagen 7 § 2 st. behandlar det fall
att en skuld lyder å myntslag som ej är gångbart på betalnings
orten. Vid dröjsmål med betalning förutsätter lagen såsom
huvudregel att borgenären skulle ha placerat (resp, behållit)
medlen i betalningsortens myntslag. Om emellertid omständig
heterna tala för att borgenären skolat använda beloppet i det
iand där skuldebrevets mynt är gångbart, skall man konstruera
det hypotetiska händelseförloppet i enlighet härmed. Skulle
borgenären ha sitt hemvist eller driva rörelse i ett tredje land
kan det också tänkas vara anledning antaga, att han skulle ha
överfört beloppet till detta lands mynt.33
Huruvida skuldebrevslagens presumtion skall tillämpas utan
för lagens område kan möjligen vara tveksamt; i dansk rätt
antages att detta ej bör ske.34
32 H 1928 s. 252. Se Köersner i Festskrift 1929 för Grotenfelt s. 33 ff.
och N i a 1 i Minnesskrift II s. 707 f. Jfr Us sing, Alm. Del3, § 10
II C 5, samt Enneccerus & Lehmann §53 15. Jfr också H 1937
s. 261.
33 Se SOU 1935: 14 s. 59 ff. Jfr den livliga diskussionen under årtiondet
före skuldebrevslagens tillkomst, se hänv. i Almén §38 not 55 c. Från
denna diskussion kan antecknas, att vissa deltagare ansågo att placering
i hemvistets mynt borde presumeras framför placering i betalningsortens,
se R o r d a m och Bergendal i 13 NJMöt s. 48 ff. och 59 f. Se vidare
H 1927 s. 324.
34 Se W a 1 i n i H 1951 s. 444 och U s s i n g, Alm. Del3, § 10 II C 4.
I H 1951 s. 444 sammanföllo betalningsorten och borgenärens hemvist;
domstolen ansåg sig böra utgå från att medlen skolat placeras i denna orts
mynt. Jfr före SkbrL H 1920 s. 479 (i Sverige betalbart skadestånd maxi
merat till fakturabelopp i pund; betalning ansågs skola ha skett i kronor
på skadans dag), 1924 s. 525 (3 JustR; svensk köpare av varor från Tysk
land antogs skola hava behållit ett i kronor fastställt av tyskt bolag utfäst
försäkringsbelopp), 1928 s. 252 (tysk firma som sålt varor från Tyskland
till Sverige antogs skola hava behållit den i tyskt mynt bestämda köpe
skillingen i detta mynt), SvJT 1921 rf. s. 41 (svensk säljare antogs skola
hava behållit i Sverige betalbara tyska mark), 1936 rf. s. 13 (tysk säljare
av varor till svensk köpare antogs skola hava förvandlat den i svenskt
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Växellagen 41 § och checklagen 36 § utgå båda från att
borgenären behåller beloppet i betalningsortens myntslag; här
är emellertid regeln ovillkorlig.35
Även om en skuld lyder å betalningsortens mynt kunna om
ständigheterna vara sådana att man har fog för ett antagande
att borgenären skulle ha fört över beloppet till ett annat land,
t.ex. därför att han där har sitt hemvist.36 Här kommer det
dock lätt att bli fråga om ett händelseförlopp som gäldenären
icke bort taga i beräkning och som av detta skäl icke beaktas.37
Man kan fråga om kravet på adekvans leder till att vissa
kursförändringar såsom alltför oväntade böra lämnas utan be
aktande. Om växelkurserna äro fria lärer väl tvekan icke råda
om att frågan skall besvaras nekande. Varken skuldebrevs
lagens förarbeten eller tidigare rättspraxis ge någon antydan
om en annan ståndpunkt. I det nu allmänt rådande systemet
med låsta växelkurser, som med avsevärda mellanrum plötsligt
förändras genom statligt ingripande, kommer frågan i viss mån
i ett annat läge. HD synes dock icke anse sig ha skäl att be
handla detta fall annorlunda.38
Om i stället viss egendom skulle ha presterats och denna efter
tidpunkten för riktig fullgörelse undergått värdeförändringar,
måste det avgöras om borgenären in dubio skall antagas vid
någon tidpunkt ha förvandlat egendomen i penningar. Frågan
har diskuterats inom köprätten och man synes där vara böjd
att antaga, att en köpare som driver handel med sådant gods
som köpet avsett skulle ha undgått ett prisfall efter leverans
dagen genom att denna dag sälja godset.39
mynt bestämda köpeskillingen till tyskt mynt). Se vidare E. Hanssen
i TfR 1941 s. 569 ff.
35 Se härom Helper, Vekselloven og Checkloven, s. 173 ff. och 414 ff.

36 Så SvJT 1933 rf. s. 65. Annorlunda SvJT 1933 rf. s. 21. Jfr Almén
§ 38 not 55 c andra stycket.
37 Jfr H 1928 s. 567.
38 H 1951 s. 444 (jfr HovRn). I ett särskilt yttrande i detta mål ifråga
satte JustR Walin om man överhuvud taget skulle ställa upp ett
adekvanskrav vid tillämpningen av SkbrL 7 §.
39 Se A 1 m é n § 25 vid not 180 samt R a b e 1 Is. 514.
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d) Det negativa intresset. Inledning.

Vid förpliktelser till uppfyllelse bestämmes det negativa in
tresset med utgångspunkt från antagandet att gäldenären icke
skulle ha åtagit sig den förpliktelse, som han nu underlåtit att
uppfylla.
Denna bestämning är emellertid icke uttömmande. Kvar står
nämligen frågan vad borgenären skulle ha gjort om han icke
fått ifrågavarande åtagande av gäldenären. Skulle han ha skaf
fat sig ett liknande åtagande från en annan person, eller skulle
han ha nöjt sig utan något sådant åtagande alls?
Utgår man från att borgenären skulle ha slutit ett likadant
avtal med en annan motpart, blir det negativa intresset iden
tiskt med det positiva. Annorlunda blir förhållandet om man
antar att borgenären skulle ha slutit avtal på andra villkor eller
att han icke skulle ha slutit något avtal alls.
Väljer man att antaga att borgenären skulle ha slutit etl
annat avtal — identiskt eller icke — måste man emellertid
komplettera antagandet med att detta avtal skulle ha uppfyllts.
Gör man ej detta måste man såsom hypotetisk intäkt upptaga
ett skadestånd, som ej kan bestämmas på annat sätt än genom
ett nytt hypotetiskt antagande, etc. in infinitum. Om det varit
omöjligt för gäldenären att prestera, måste man alltså antaga
antingen att borgenären icke slutit något avtal alls eller att han
slutit ett så avvikande avtal att prestation varit möjlig.
Vid garanti för pliktelser bestämmes det negativa intresset med
utgångspunkt från antagandet att gäldenären icke skulle ha
åtagit sig garanti för andra fakta än dem som verkligen förelågo.
Begreppet negativt intresse har sin väsentliga användning
inom avtalsläran. I obligationsrätten förekommer det endast i
ringa utsträckning. Det kan därför ej bli fråga om att här
undersöka detta begrepp i hela dess vidd, utan framställningen
inskränkes till vissa av dess användning inom obligationsrätten
betingade antydningar.40
40 Se vidare Munch-P etersen i TfR 1898 s. 1 ff., Br aekhu s
i TfR 1947 s. 515 ff., U ssing, Alm. Del3, § 16, Aug dahl, Obligasjons-

492

NEGATIVA INTRESSET

§ 45

Det finns två anledningar att inom obligationsrätten beräkna
ett skadestånd efter andra regler än dem som gälla för beräk
ningen av det positiva intresset. Den ena anledningen är att man
ibland finner att det positiva intresset är lika med noll eller
åtminstone mycket litet, ehuru en för gäldenären kännbar på
följd är önskvärd. Man använder då reglerna om negativa in
tresset för att få ett högre skadestånd än som eljest skulle utgå.
Den andra anledningen är att man ibland önskar en svagare
påföljd än ett skadestånd beräknat efter reglerna om positiva
intresset.41 Även detta behov har man sökt fylla med hjälp av
begreppet negativt intresse. Dessa båda motstridiga önskemål
torde ha bidragit till den oklarhet som rått om detta begrepp.
Det finns därför skäl att behandla de båda önskemålen vart
för sig.
e) Negativa intresset såsom förstärkt skadestånd.

Om någon förvärvar viss egendom för stadigvarande bruk,
t.ex. en fastighet, händer det att han av mera personliga skäl
kan vilja betala ett pris som ligger något över marknadsvärdet.
Om i ett sådant fall säljaren icke fullgör sina förpliktelser och
köparen nödgas häva avtalet, kan det lätt inträffa att en beräk
ning som följer reglerna om positiva intresset leder till att köpa
ren gjort en vinst genom att häva det för honom ur rent eko
nomisk synpunkt oförmånliga avtalet. En skadeståndsberäkning enligt dessa regler ger alltså här icke något påtrycknings
medel på säljaren.
Om man däremot beräknar det negativa intresset och därvid
utgår från det antagandet att borgenären skulle ha förhållit
sig passiv, leder detta till att denne såsom skadestånd kan till
godoräkna sig de utlägg han gjort för avtalets ingående (dock
ej för förhandlingar före avtalsslutet) och för mottagandet av
det köpta.
I den nordiska doktrinen har det anförts att en dylik lösning
skulle vara önskvärd och att man alltså, i varje fall beträffande
rett, s. 336 ff., och Anders V. Kruse, Misligholdelse, s. 26 ff. Jfr
A I m é n § 25 vid not 72 ff.
41 Inom avtalsläran är framför allt denna synpunkt aktuell.
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sådana transaktioner som icke åsyfta att ge borgenären handels
vinst, borde ge denne rätt att efter eget val grunda skadeståndsberäkningen antingen på det positiva intresset eller på det nega
tiva.42
Svensk rättspraxis förefaller villig att — även vid affärs
mässiga transaktioner — ge en hävande borgenär ersättning för
kostnad vid avtalets ingående och för mottagande av gäldenärens prestation.43 Emellertid är utgången av dessa mål också
förenlig med en regel att det positiva intresset presumeras uppgå
till minst de onyttiga kostnadernas belopp, och det är därför
ej fullt säkert att den nyss angivna regeln verkligen legat till
grund för dessa avgöranden.44
En med nyss omtalat syfte uppställd regel att gäldenären
alternativt skall utge skadestånd med negativa intresset är
emellertid blott en nödfallsutväg. Det är icke typiskt för denna
situation att borgenären verkligen ådragit sig onyttiga kostna
der till sådant belopp att man kan räkna med en kännbar på
följd för den underlåtna uppfyllelsen. Påföljden kommer alltså
att inträda slumpartat. Är man icke nöjd med detta måste man
taga steget fullt ut och ålägga gäldenären att betala allmänt
skadestånd för avtalsbrott.45
f) Negativa intresset såsom försvagat skadestånd.

I kontinental rätt förekommer den regeln att en köpare, som
häver på grund av fel i den sålda egendomen, alltid har rätt att
42 Jfr Munch-Petersen i TfR 1898 s. 29 ff., Lassen, Alm.
Del3, § 43 II 2, U s s i n g, Alm. Del3, § 16 II B 2 och IV B, Br sekhus
i TfR 1947 s. 534 ff. Annan mening A 1 m é n § 25 not 88.
43 Se H 1905 s. 151 och 1916 s. 471 (HovRn) ang. kostnad vid avtalets
ingående samt H 1899 s. 491 (HovRn) och 1916 s. 111 ang. kostnad för
emottagande. Jfr också H 1898 s. 338.
44 Jfr ovan § 45 vid not 20 samt Lassen, Alm. Del3, § 43 vid not 85 a,
U s s i n g, Alm. Del3, § 15 VI A, B r s khu s i TfR 1947 s. 523 f. och
Rabel Is. 425. Almén anser att kostnader som blivit onyttiga skola
ersättas, men det är oklart hur han vill utforma regeln härom, jfr § 25
vid not 44—47.
45 Se härom nedan § 47 vid not 48—54. Jfr B rskhu s i TfR 1947
s. 535 f.
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få ersättning för vissa kostnader som blivit onyttiga. Om fallet
är mera kvalificerat skärpes regeln därhän att positiva intresset
skall ersättas.
Se i schweizisk rätt OR Art. 195 och 208, som avse resp, rättsliga
och faktiska fel; den strängare regeln tillämpas i de fall då säljaren
ej lyckas exculpera sig. Tysk rätt gör en liknande distinktion beträf
fande faktiska fel i BGB §§ 467 och 463; här tillämpas den strängare
regeln då det sålda saknar tillförsäkrad egenskap eller säljaren för
farit svikligen. Den lägre ersättning som utgår enligt § 467 betecknas
emellertid icke såsom skadestånd. Jfr också Cciv art. 1646.

I svensk rätt finnas veterligen inga exempel på denna an
vändning av begreppet negativt intresse.46
Av större betydelse är den användning av begreppet negativt
intresse som anknyter till begreppet culpa in contrahendo.
Tankegången är här den att man skall jämföra vad som in
träffat till följd av gäldenärens klandervärda förfarande vid
avtalets ingående med vad som skulle ha inträffat om gäldenären förfarit korrekt — i allmänhet skulle detta innebära att
han icke åtagit sig någon förpliktelse till uppfyllelse, resp, att
han icke åtagit sig garanti för andra fakta än dem som verk
ligen förelågo.
Ett så beräknat skadestånd blir i allmänhet mindre än ett
skadestånd beräknat efter positiva intresset. Att denna omstän
dighet varit av betydelse för valet av beräkningsmetod framgår
därav, att man ofta funnit erforderligt att göra den reserva
tionen att skadeståndet aldrig får överstiga det positiva intres
sets belopp.47
Den nu anförda tankegången har särskilt utvecklats i tysk rätt,
med utgångspunkt från stadgandet i BGB § 307, som behandlar följ
derna av ursprunglig objektiv omöjlighet. Man finner här också
maximeringen till positiva intresset. Jfr även § 309.
46 Se Almén § 42 vid not 104—114. Jfr H 1882 s. 218 (HovRn och
HD:s minoritet). Annorlunda FHB 1826 1:23, FHB 1850 1:22 och 1894
års köplagsförslag 38 §. Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 16 IV A.
47 Jfr också argumentationen hos Karlgren i Festskrift 1950 för
Ekeberg s. 304 f.
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Någon generell regel att skadestånd vid culpa in contrahendo
utgår med negativa intresset kan emellertid ej uppställas.48
Vid förpliktelser till uppfyllelse kan culpa in contrahendo
bli av betydelse i två situationer. Dels kan vid rent strikt skade
ståndsansvar culpa in contrahendo medföra att vis major läm
nas utan beaktande.49 Det är icke ifrågasatt att man här skulle
frångå huvudregeln att skadestånd utgår med positiva intres
set.50 Dels kan culpa in contrahendo tänkas medföra att skade
stånd utgår enligt culparegeln.51 Hur det förhåller sig med
skadeståndsberäkningen i detta fall är mera ovisst. Den som
anser att köplagen 23 § avser jämväl culpa in contrahendo
drar måhända den slutsatsen att i dylikt fall även 25 § bör
tillämpas och att alltså skadestånd skall utgå med positiva
intresset. Å andra sidan kan man peka på att HD i det enda
avgörande som är känt på detta område synes ha avböjt att ge
skadestånd med positiva intresset (utan att dock ge besked om
hur beräkningen i stället skedde).52
Vid garantiförpliktelser spelar begreppet culpa in contra
hendo större praktisk roll. Visserligen utgår skadestånd med
positiva intresset när det gäller överlåtares — förmodligen
också upplåtares — garanti, vare sig skadeståndsskyldigheten
grundas på culpa in contrahendo eller icke.53 Ifråga om vår
dares garanti och fristående garanti förefaller det däremot att
vara regel att skadestånd skall utgå med negativa intresset, icke
blott vid culpa in contrahendo utan även vid tillämpningen av
det rent strikta ansvar som omtalas i sjölagen 161 §.54
48 Frågan beröres i W i n r o t h, Skadestånd2, s. 142 not 4. Se också
Karlgren, Avtalsrättsliga spörsmål2, s. 142 ff. Jfr U s s i n g, Alm. Del3,
§ 16 II.
49 Se nedan § 48 vid not 59.
50 Se KöpL 24 och 25 §§.
51 Se nedan § 48 vid not 20—22.
52 H 1934 s. 209.
53 Se om köp av lös egendom Aimé n § 45 vid not 20—24 och § 59
vid not 42—50, om köp av fast egendom FJB II 1908 s. 185 och 197 samt
A 1 m é n, PM om JB, s. 225. Jfr dock nedan § 49 not 38 om rådighetsfel.
54 Se om culpa in contrahendo vid Haaglagskonossement H 1949 s. 445
(I och II), vid vittnesintyg H 1897 s. 102, 1930 s. 149, 1939 s. 360, vid solidi-
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Huruvida svensk rätt för nu angivna fall begränsar skade
ståndet så att det aldrig kan överstiga det positiva intresset är
icke möjligt att fastställa.55

4.

Det verkliga händelseförloppet.

a) Inledning.

§ 46.
Med det hypotetiska händelseförloppet jämför man vad förf,
kallat det verkliga händelseförloppet.1
Utgångspunkten för detta senare förlopp är det faktum att
gäldenären icke fullgjort sin förpliktelse, resp, att en avvikelse
föreligger.
Domstolens uppgift är till en början att fastställa vad som
faktiskt passerat. I brist på utredning härom bygger den emel
lertid ofta upp en konstruktion av det verkliga händelseför
loppets förflutna del. I mån av behov konstruerar den där
jämte en förlängning av detta händelseförlopp.
När skadeståndsberäkningen bygges på en konstruktion av
det verkliga händelseförloppet, kallas den abstrakt, i motsats
till en på vad som faktiskt passerat byggd konkret beräkning.
Två skäl kunna föranleda att man gör en abstrakt beräkning
även om material finnes för en konkret sådan: dels att gränsen
för adekvat kausalitet överskridits, dels att borgenären icke
gjort vad på honom ankommit för att förhindra eller begränsa
skadan.2 Man konstruerar då det verkliga händelseförloppet
under antagande att den alltför oväntade händelsen icke in
träffat, resp, under antagande att borgenären fullgjort sin skyl
dighet att förhindra eller begränsa skadan. Exempel härpå
komma att ges i det följande.
tetsupplysning H 1947 s. 21. Om SjöL 161 § se Jantzen, Godsbefordring2, s. 484 f.
55 Jfr W i n r o t h, Skadestånd2, s. 142 not 4: »Endast så till vida består
ett naturligt förbehåll, som i allmänhet negativt kontraktsintresse ej får
överstiga positivt. Men förbehållet är endast principiellt, och dess iakt
tagande ofta nog icke möjligt att kontrollera.»
1 Se ovan § 44 vid not 1.
2 Se ovan § 28 vid not 11—26 och § 18 vid not 66.
32 — 557460
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I detta sammanhang bör dock en allmän synpunkt fram
hållas. I många situationer har borgenären fritt val mellan att
häva ett avtal och fordra skadestånd eller att fordra skadestånd
utan att häva. Det verkliga händelseförloppet kommer att
gestalta sig olika alltefter det val borgenären här träffar; ofta
blir skadan större om borgenären häver. Skall man här införa
en korrigering ur någon av de båda nyss anförda synpunk
terna? Detta skulle innebära att man bortsåge från det val
borgenären träffat, om gäldenären icke bort taga detta i be
räkning, resp, om borgenären genom valet åsidosatt sin skyl
dighet att begränsa skadan. Såvitt förf, kunnat finna ger rätts
praxis icke något belägg för en dylik korrigering; borgenären
tillåtes sålunda att grunda sitt skadeståndskrav på det alter
nativ han i verkligheten valt.3 En annan sak är att man vid
bedömandet av huruvida borgenären efter en hävning i tillräck
lig grad sökt begränsa skadan kan vilja taga hänsyn till att
gäldenären erbjudit sig att ingå ett nytt avtal.4
Vidare bör framhållas, att borgenärens underlåtenhet att för
hindra eller begränsa skada kan beaktas också på ett annat sätt
än genom en abstrakt skadeståndsberäkning, nämligen genom
jämkning av ett på konkret beräkning grundat skadestånd.5
Framställningen övergår nu till en undersökning av vissa
typfall av verkliga händelseförlopp, som i praktiken visat sig
kunna bli aktuella.
b) Borgenären gör eller antages göra en förlustbringande ersättnings
anskaffning.

Antag att gäldenären skall fullgöra en naturaprestation men
att denna uteblir, antingen därför att den icke alls fullgöres
eller därför att den med fog avvisas. Borgenären kan i denna
3 Annorlunda ifråga om kravet på adekvans Hult, Juridisk debatt,
s. 157 ff. Jfr nedan § 48 före not 68.
4 Se H 1930 s. 665, 1934 s. 385, 1948 s. 376, 1951 A 79. Förhållandena
kunna dock vara sådana att borgenären har fog för att icke förnya sitt avtal
med gäldenären, se H 1924 s. 128, 1953 s. 14. Särskilt gäller detta om borge
nären genom att förnya avtalet skulle kunna anses ha avstått från att göra
påföljder gällande, jfr G o m a r d i UfR 1954 s. 78.
5 Se nedan § 47 vid not 35—39.
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situation tänkas reagera på två sätt: antingen låter han saken
bero eller också anskaffar han samma eller åtminstone en lik
nande prestation på annat håll. Man kan i det senare fallet säga
att han gör en ersättningsanskaffning; är borgenären en köpare
talar man om ett täckningsköp.
Antag vidare, att en naturaprestation väl icke uteblir men
fullgöres för sent. Även i detta fall kan det ibland bli fråga om
en ersättningsanskaffning, nämligen en temporär sådan. Den
som t.ex. inte i tid får en köpt bil, kan se sig föranlåten att
under väntetiden hyra en annan.
Antag slutligen, att en fullgjord naturaprestation är behäftad
med fel men likväl icke avvisas av borgenären. Ersättnings
anskaffning kan då ske antingen i den formen att borgenären
låter avhjälpa felet eller också i den formen att han avyttrar
den felaktiga prestationen och skaffar en felfri i stället.
En huvudregel för skadeståndsberäkningen i dessa fall är att
en borgenär, som gjort en ersättningsanskaffning, är berättigad
att lägga denna till grund för beräkningen av sin förlust.6
Det förekommer någon gång att domstolen i anledning av under
låten uppfyllelse förklarar att borgenären skall ha rätt att fullgöra
på gäldenärens bekostnad. En sådan dom innebär ibland att borge
nären får tillstånd att använda självtäkt. Om något intrång i gälde
närens besittningssfär icke ifrågakommer, innebär domen endast att
borgenären har rätt att av gäldenären uttaga kostnaden för en ersätt
ningsanskaffning. Jfr ovan § 33 före not 1.
I fransk rätt har denna tanke fått en alldeles speciell användning.
Här sker hävning först genom domstolens beslut, och intill dess ett
sådant beslut föreligger är köparen skyldig att mottaga säljarens
prestation (se ovan § 38 efter not 30). En köpare som gör täckningsköp
omedelbart efter det att dröjsmål inträtt, skulle alltså riskera att få
varan två gånger. För handelsköpens del har man emellertid kring
gått denna svårighet genom att beteckna täckningsköpet som en av
köparen i säljarens ställe åstadkommen fullgörelse, vilken utesluter
förnyad fullgörelse från säljarens sida. En sådan »rätt att själv
6 Se A 1 m é n § 25 vid not 138 b—146, § 45 vid not 30—30 a och § 49
vid not 53. Se också H 1932 s. 353. Att en köpare på grund av konkurs
ej betalat köpeskillingen för täckningsköpet ansågs irrelevant i H 1897s.
s. 208; jfr nedan § 50 vid not 18—20.
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fullgöra» — droit de remplacement — har ansetts mera förenlig med
lagen än en rätt att själv häva. Se Hamel, Vente, s. 187 ff., sär
skilt s. 221 ff.

Den angivna huvudregeln måste emellertid förses med en
väsentlig begränsning: om borgenären vid ersättningsanskaff
ningen icke tillräckligt tillgodosett gäldenärens intresse av att
förlusten begränsas, så kan det bli fråga om att till grund för
skadeståndsberäkningen lägga icke den ersättningsanskaffning,
som faktiskt skett, utan en tänkt sådan på andra villkor.
Gäldenärens intresse kan åsidosättas på två sätt, antingen
därigenom att borgenären icke lägger ned tillräcklig omsorg
på att täcka sig på fördelaktigaste villkor, eller också däri
genom att borgenären gör ersättningsanskaffningen vid en med
hänsyn till variationer i prisläget ofördelaktig tidpunkt. Frågan
om tidpunkten för ersättningsanskaffningen behandlas i det
följande;7 här skall blott sägas några ord om den förstnämnda
synpunkten.
Den danska köplagen anvisar en särskild form för ersätt
ningsanskaffningen — köp genom auktoriserad mäklare — som
en köpare kan begagna om han önskar gardera sig mot invänd
ningar från säljarens sida att han icke tillräckligt iakttagit den
nes intresse. Den svenska köplagen har icke upptagit någon
motsvarande bestämmelse (liksom ej heller den norska), men
köparen anses det oaktat hava den förmånen att säljaren har
bevisbördan om han gör gällande att ett täckningsköp icke skall
hava vitsord.8 Utanför köplagens område förefaller läget att
vara likartat; det förekommer att borgenären anskaffar ersätt
ningen på grundval av offentligen infordrade anbud, men det
lägges honom knappast till last om han icke förfar på detta
sätt.9
Ofta kan en identisk prestation icke anskaffas, och man får
7 Nedan § 46 vid not 18 ff.
8 Alm é n §25 vid not 138 b—146 och § 45 efter not 35 a. Jfr H 1942
s. 653. Annorlunda H 1939 s. 74 (HovRn och HD:s minoritet).
9 Jfr H 1874 s. 144 och 576, 1918 s. 223, 1919 s. 118 och 127, 1937 s. 235,
1945 s. 35.
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då godtaga att borgenären skaffar en likartad sådan, t.ex. en
bostad i stället för en annan.10
Har borgenären icke gjort någon ersättningsanskaffning, kan
det likväl hända att en tänkt sådan lägges till grund för skadeståndsberäkningen.
För det första anses borgenären icke kunna begära ersätt
ning för större förlust än den som skulle uppkommit, om han
gjort en ersättningsanskaffning. Om det emellertid visar sig
hava varit omöjligt eller åtminstone svårt att få en dylik an
skaffning till stånd, måste man godtaga det faktiskt passerade
händelseförloppet, dvs. att borgenären förhållit sig passiv.11
Under sådana omständigheter kan det exempelvis bli fråga om
att ersätta utebliven handelsvinst.12
10 Jfr H 1874 s. 144, 1905 s. 401, 1919 s. 508, 1936 s. 431.
som tvingas byta bostad får ersättning för flyttningskostnad
eventuell prisskillnad, se H 1934 s. 190 och SvJT 1917 s.
vidare Persson, Skada och värde, s. 408 ff., samt ovan
26—27.

En hyresgäst
vid sidan av
291 (rf.). Se
§ 44 vid not

Mera tvivelaktigt är det fallet att borgenären i anledning av att naturaprestationen temporärt uteblir gör en definitiv ersättningsanskaffning, t.ex.
att en köpare i avvaktan på leverans utan att häva gör ett täckningsköp
för att kunna tillfredsställa näste köpare och därefter tar emot den för
senade leveransen. HD har i ett dylikt fall dömt ut merkostnaden för täck
ningsköp, i ett annat fall icke, se H 1914 s. 252 och 1920 s. 632.
Ännu ett tveksamt fall är det då borgenären ådrager sig vissa kostnader
för ersättningsanskaffning, vilka, om kontraktsbrott ej ägt rum, likväl skolat
träffa honom, ehuru vid en senare tidpunkt. Se SvJT 1945 rf. s. 34, där
arbetstagare som slutade i förtid icke ansågs skyldig att ersätta arbets
givaren dennes kostnad för annonsering efter en efterträdare.
11 Se H 1888 s. 50 (HovRn), 1903 s. 123, 1913 s. 276 och 347, 1915 s. 117..
Jfr H 1918 s. 551. Se vidare Almén § 25 vid not 54, 57b och 65.
Hasselrot, HB, I1 s. 107, gör gällande att en köpare såsom ursäkt
för att icke göra täckningsköp bör kunna anföra att han icke haft erfor
derliga medel tillgängliga. Se om detta problem G o m a r d i UfR 1954
s. 84 ff.
I H 1920 s. 362 uppstod fråga huruvida följderna av att det helt oväntat
blivit omöjligt att göra en ersättningsanskaffning (teckna försäkring) föllo
inom adekvansens ram.
12 Se ovan § 45 vid not 18—20. I H 1953 s. 602, där köparen icke haft
möjlighet att göra täckningsköp, utdömdes egendomligt nog både prisskill
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För det andra anses borgenären såsom huvudregel hava rätt
att grunda sitt krav på en tänkt ersättningsanskaffning, dels i
sådana fall då det är utrett att någon ersättningsanskaffning
ännu ej ägt rum, dels i sådana fall då det icke är utrett om
ersättningsanskaffning ägt rum eller ej.13
Denna huvudregel, som beträffande köp av lös egendom
framgår av köplagen 25 §, måste emellertid förses med vissa
reservationer.
Att borgenären icke företagit en ersättningsanskaffning kan
bero på att han funnit en annan väg att avveckla den uppkomna
situationen utan förlust, och domstolen kan, då misstanke här
om föreligger, vara ovillig att utan vidare lägga en tänkt ersätt
ningsanskaffning till grund för skadeståndsberäkningen.14
Beträffande köp av lös egendom har det tidigare i rättspraxis rått
delade meningar om man skulle godtaga en presumtionsregel sådan
som den sedermera i köplagen 25 § stadgade. De domare, som ej ville
göra detta, menade, att köparen endast genom att om möjligt faktiskt
företaga ett täckningsköp kunde övertyga domstolen att han haft
sådant behov av varan att han lidit skada genom att ej få den.15
Denna ståndpunkt var emellertid övergiven långt före köplagens till
komst.

Ännu en reservation måste göras då det gäller temporärt
undandragande av egendom avsedd för personligt bruk. För
modligen kan läget karakteriseras så att man godtar en verklig
ersättningsanskaffning men är rätt obenägen ehuru ej helt
ovillig att lägga en tänkt sådan till grund.16
nad och ersättning för utebliven handelsvinst; detta förefaller emellertid
att ha berott på ett medgivande från säljarens sida.
13 Jfr t.ex. H 1947 s. 1. Jfr också H 1907 s. 575 och 1947 s. 82 (köpare
som fått felaktig vara fick prisskillnad mellan denna och fullgod vara).
14 Denna synpunkt kan förklara utgången i H 1922 s. 205.
15 Jfr Aimé n § 25 vid not 92. Ståndpunkten återkommer hos under
instanserna i H 1920 s. 568 (arrende).
16 Om ersättningsanskaffning för utebliven bostad se ovan § 46 vid not 10.
Se vidare H 1945 s. 440 (utomobligatorisk skada; lustjakt temporärt oan
vändbar, ersättningsanskaffning skedde ej) samt Göta HovR 13/1 1936
(Malmaeus s. 201, utomobligatorisk skada; bil avsedd för semesterresa
temporärt oanvändbar, ersättningsanskaffning skedde). Jfr H e 11 n e r,
Obehörig vinst, s. 228 f., och Persson, Skada och värde, s. 397 ff.
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En beräkning enligt reglerna om tänkt ersättningsanskaff
ning kan ibland vara förmånligare för borgenären än en be
räkning som grundats på en verklig ersättningsanskaffning. Det
kan därför vara frestande för en köpare, som efter leveransens
uteblivande gjort ett annat särskilt förmånligt köp, att åberopa
den nämnda presumtionsregeln i köplagen 25 § och bestrida
att något täckningsköp föreligger. Mot ett dylikt bestridande
lär det ofta vara svårt att bevisa att det köp som gjorts har
karaktären av täckningsköp och alltså under andra omstän
digheter skulle ha uteblivit.17
Om nu en tänkt ersättningsanskaffning skall ligga till grund
för skadeståndsberäkningen — antingen därför att ingen er
sättningsanskaffning skett eller därför att en skedd sådan ej
accepteras — återstår att avgöra hur den tänkta ersättnings
anskaffningen skall se ut. Särskilt gäller det därvid att avgöra,
vid vilken tidpunkt anskaffningen skall antagas hava skett.
Denna fråga har varit föremål för stor uppmärksamhet inom
köprätten. När det gäller säljarens dröjsmål utgår köplagen
25 § från att man i brist på utredning om annat skall antaga
att köparen gjort täckningsköp omedelbart sedan det på leve
ransdagen visat sig att leverans uteblivit. Och även om köparen
i verkligheten gjort ett täckningsköp vid en senare tidpunkt
till ett högre pris, kan säljaren i allmänhet påfordra att man
till grund för skadeståndsberäkningen lägger ett tänkt täck
ningsköp på leveransdagen.18 Särskilda omständigheter kunna
emellertid föranleda att man väljer en annan dag. Om köparen
efter leveransdagen vid stigande priser alltjämt påfordrar att
avtalet skall fullgöras, men dock till sist häver köpet, anses
han hava anspråk på att genom skadeståndet bli försatt i
samma läge som om han just före hävningen erhållit leverans.
Till grund för ett tänkt täckningsköp lägges alltså priset vid
17 Se A 1 m é n § 25 vid not 154, jfr Lassen & Ussing, Spec. Del,
I § 83 not 125 och vid not 135. Jfr också H 1907 s. 445 (säljaren anord
nade auktion på en icke leveransgill vara, varvid den inropades av köparen;
detta inköp lämnades utan beaktande vid fastställandet av köparens skada).
18 Se t.ex. H 1919 s. 427. Jfr den danska köplagen 25 § 2 p.: »Foretager
koberen uden ugrundet ophold daekningskob . . .».
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hävningstillfället.19 Skulle däremot köparen icke efter leverans
dagen uttryckligen påfordra fullgörande, förlorar han visser
ligen t.v. icke rätten härtill, men den brist på intresse för saken
som han sålunda visat medför, att det icke anses befogat att
grunda skadeståndsberäkningen på ett tänkt täckningsköp den
dag han till sist häver eller ändock förlorar rätten att kräva
fullgörande, och man håller sig i stället till leveransdagens pris.
Gäller det icke dröjsmål utan fel, kommer krav på fullgörande
icke ifråga vid speciesköp och ej heller vid sådana leverans
avtal, där hela arten är behäftad med fel; i dessa fall måste
alltså leveransdagens priser alltid vara avgörande.20
Har priset fallit efter leveransdagen är det säljaren som har
intresse av att täckningsköpet antages hava skett på en senare
dag. Den omständigheten att köparen alltjämt fordrat full
görande anses emellertid icke föranleda därtill att det tänkta
täckningsköpet skall förläggas till en senare tidpunkt än leve
ransdagen.21
Skulle säljaren före leveransdagen giva köparen ett bestämt
besked att han icke kommer att leverera, kan det ifrågasättas om
icke ett antaget täckningsköp bör hänföras till denna tidpunkt.
Denna ståndpunkt har intagits av dansk och norsk rätt, medan
man i svensk rätt synes vara benägen att låta en köpare, som
utan oskäligt uppehåll protesterat mot säljarens besked, välja
19 A 1 m é n § 25 vid not 156—171 e, se också H 1934 s. 385. Fehr
(Festskrift 1931 för Marks von Würtemberg s. 162 ff.) föreslår i anslutning
till engelsk rätt att man skall än mera begränsa skadeståndsbeloppet ge
nom att vid leveransavtal som äro handelsköp aldrig tillåta en skadeståndsberäkning efter andra priser än leveransdagens. Jfr Hasselrot, Juri
diska skrifter, VI s. 56 not 2.
20 Jfr A 1 m é n § 45 vid not 13—17.
21 A 1 m é n § 25 vid not 172—176. Fehr (a.a. s. 164 f.) kritiserar
särskilt denna regel, som innebär att en köpare som fordrar fullgörande
kan taga vinsten av en prisstegring utan att bära risken för ett prisfall.
Kritiken fullföljes hos L j u n g m a n, Prestation in natura, I s. 36 ff. Mot
kritiken kan anföras att det kan vara olämpligt att ge en säljare som väntar
prisfall fördel av att icke i tid anskaffa varan. Jfr Hasselrot, HB,
II2 s. 103.

504

DET VERKLIGA FÖRLOPPET

§ 46

antingen dagen för leveransvägran eller den avtalade leverans
dagen (eller den senare dag till vilken han fordrat fullgörande)
såsom utgångspunkt för skadeståndsberäkningen.22
Om utländsk rätt beträffande köp av lös egendom se R a b e 1 I
s. 446 ff. I engelsk och amerikansk rätt står den abstrakta skade
ståndsberäkningen i centrum; ett efter denna metod beräknat belopp
benämnes general damages. Man understryker starkt köparens skyl
dighet att begränsa skadan och därför göra täckningsköp så snart
som möjligt; i enlighet härmed förlägges det tänkta täckningsköpet
icke till senare tidpunkt än leveransdagen och vid anteciperat kon
traktsbrott eventuellt till en tidigare dag. Se R a b e 1 Is. 282 ff.
Även tysk rätt har accepterat en abstrakt skadeståndsberäkning;
man har emellertid vänt på resonemanget och frågar ej efter täck
ningsköp utan efter en motsvarande försäljning. Därmed har man,
såsom Rabel Is. 170 ff. och 457 f. påpekar, fått stora svårigheter
att genomföra en konsekvent åskådning.
Fransk rätt synes åtminstone numera gå efter helt andra linjer.
Täckningsköpet tänkes företaget på domens dag, såvida icke ett verk
ligt sådant skett tidigare, i vilket fall det skall lända till efterrättelse.
Synpunkten att köparen bör genom att påskynda täckningsköpet be
gränsa skadan beaktas icke. Se M a z e a u d III nr 2420 ff. Jfr ovan
§ 46 efter not 6 om droit de remplacement vid handelsköp.

Bakgrunden för de nu angivna reglerna är det förhållandet
att parterna i ett köpeavtal — i varje fall om man rör sig på
den yrkesmässiga handelns område — i regel äro inställda på
att låta sitt handlande bestämmas av kortfristiga prisvariatio
ner. Går man över till andra avtalsförhållanden, där detta spe
kulativa moment saknas, ställas förmodligen icke samma krav
på att borgenären skall vara påpasslig i gäldenärens intresse.
Sannolikt äro domstolarna i dylika fall mera benägna att, så
som i fransk rätt, låta prisförhållandena vid domen vara av
görande för skadeståndsberäkningen.
Merkostnaderna för ersättningsanskaffningen utgöra alltså
en förlust för borgenären. Man beaktar därvid merkostnaderna
22 Se Almén § 25 not 168 a och vid not 112—114 samt § 26 vid not
41—48 c ävensom Ljungman, Prestation in natura, I s. 38 med hänv.,
och Hasle & Nebelong, Losorekob, s. 164 f.
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såsom en enhet och låter en besparing av vissa kostnader gå i
avräkning mot en ökning av andra.23
Härefter finns det anledning att diskutera problemet om
ersättning för förlorad handelsvinst i sådana fall då borgenären
gjort eller antages hava gjort en ersättningsanskaffning.24
Denna fråga har varit föremål för en viss uppmärksamhet inom
köprätten.
Om en köpare gör (eller antages göra) ett täckningsköp och
därigenom sätter sig i stånd att fullgöra den vidareförsäljning,
som skulle fullgjorts med den ursprungligen inköpta varan, får
han den handelsvinst, som en normalt fullgjord transaktion
skulle tillfört honom, men han har fått göra ett extra inköp
och problemet gäller i vilken utsträckning han skall ha ersätt
ning för sitt arbete med detta. I kostnaden för täckningsköp
torde han ha rätt att inräkna de särskilda utlägg, som avslu
tandet av detta köp förorsakat honom. Han anses däremot icke
ha rätt att såsom utebliven handelsvinst eller i någon annan
form tillgodoräkna sig ersättning för fasta kostnader för täckningsköpet.25 Han synes emellertid ha rätt att debitera säljaren
kostnader för mottagandet av den första leveransen, vilka skulle
täckts av handelsvinsten men nu blivit onyttiga.26 Skulle täckningsköpet hava skett till lägre pris än det ursprungliga köpet,
måste besparingen dock avdragas från de onyttiga kostna
derna.27
Till sist återstår att något beröra problemet om ersättnings
anskaffning i de fall då den uteblivna prestationen är en pen
ningprestation. En borgenär, som icke får betalt i rätt tid, kan
se sig föranlåten att låna upp motsvarande belopp. Det har
23 Köparen kan t.ex. vara nödsakad att göra ett täckningsköp närmare
varans produktionsort till lägre pris med påföljd att han får betala en
högre frakt. Jfr Almén § 25 vid not 119—137.
24 Jfr ovan § 45 vid not 18—21.
25 Se H 1915 s. 117 och Almén § 25 vid not 57—57b.
26 Se H 1898 s. 278 samt SvJT 1917 s. 197 (rf.). Jfr Almén § 25 vid
not 70—71.
27 Se SvJT 1917 s. 197 (rf.) samt Almén § 25 vid not 72—88 a. Obser
vera att när Almén här talar om vinst betyder detta ord icke handels
vinst utan kostnadsbesparing.
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diskuterats huruvida han kan kräva gäldenären på ersättning
för den merkostnad, som härigenom uppstår utöver den dröjsmålsränta gäldenären enligt vanliga regler skall utge. Frågan
synes emellertid icke vara prövad i praxis.28
c) Borgenären gör eller antages göra en förlustbringande avhändelse
av en tillämnad prestation.

Om en penningprestation icke fullgöres, kan det ofta för
hålla sig så, att mot penningprestationen svarar en naturaprestation från borgenärens sida, som i anledning av kontrakts
brottet inhiberas — ex. säljaren häver emedan köparen ej
betalar. I dessa fall kan gäldenären bli skadeståndsskyldig
med belopp, vars storlek beror på de dispositioner borgenären
träffar eller antages träffa ifråga om den inhiberade naturaprestationen.
Om en penningprestation icke fullgöres och en häremot sva
rande naturaprestation inhiberas, kan borgenären reagera på
olika sätt: antingen låter han därvid bero, eller också söker
han finna avsättning för sin naturaprestation på annat håll.
Det senare alternativet blir såvitt angår köprätten omvänd
ningen av ett täckningsköp. Någon vedertagen term härför
finnes dock icke.
Tysk rätt använder termen Selbsthilfeverkauf.

Om borgenären verkligen avhänt sig naturaprestationen på
annat håll, kan denna avhändelse läggas till grund för skadeståndsberäkningen. Även här uppkommer emellertid fråga om
jämkning av villkoren, antingen därför att avhändelsen icke
skett med tillräcklig omsorg eller därför att den skett vid en
olämplig tidpunkt.
Frågan om avhändelsen skett med tillräcklig omsorg ligger
något annorlunda till än motsvarande fråga beträffande ersätt
ningsanskaffning.29 Beträffande köp av lös egendom anses säl
jaren ha så stor anledning att bjuda ut varan på auktion eller
28 Se lagberedningen i SOU 1935: 14 s. 57 f., vissa ledamöter av lagrådet
i KProp 1936 nr 2 s. 37 samt departementschefen, a.st. s. 63.
29 Ovan § 46 vid not 8—9.
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genom mäklare, att han genom att sälja under hand ådrager
sig bevisbördan för att högre pris ej kunnat erhållas.30 Även
vid arrende ha liknande synpunkter gjort sig gällande, och det
har sålunda i äldre rättspraxis tvistats om huruvida den auk
tion, vid vilken arrendet ånyo utbjudits, varit anordnad med
tillräcklig omsorg.31 Vid befraktning av helt fartyg uppkommer
den särskilda svårigheten att en av redaren i andra hand kontrakterad resa dels i regel icke kommer till stånd omedelbart,
dels sällan kan bli helt identisk med den resa som gick om intet.
Man synes emellertid nöja sig med en rimlig överensstämmelse
mellan resorna och utdömer dessutom överliggetidsersättning
för den tid som förflyter innan en ny resa kan ordnas.32
Har borgenären icke avhänt sig naturaprestationen på annat
håll, kan det likväl hända att en tänkt avhändelse lägges till
grund för skadeståndsberäkningen.
För det första anses borgenären åtminstone i viss utsträck
ning vara förhindrad att begära ersättning för större förlust
än den som skulle uppkommit om han verkligen gjort en av
händelse. En säljare kan sålunda icke låta sålt eller till upp
fyllelse av leveransavtal avskilt gods förfaras och sedan begära
skadestånd med hela köpeskillingens belopp.33 Och när det gäl
ler en prestation som är knuten till viss tid, t.ex. utförande av
arbete, får borgenären i allmänhet skylla sig själv om han för
håller sig passiv och låter prestationen rinna ut i sanden; han
måste alltså bjuda ut sin arbetskraft på annat håll och kan icke
utan vidare fordra skadestånd med hela beloppet av arbets
lönen.34 Om det emellertid visar sig hava varit omöjligt eller
30 Jfr H 1874 s. 487, 1881 s. 246, 1901 s. 261, 1903 s. 374, 1913 s. 315,
1916 s. 178, 1920 s. 79, 1935 s. 340 (betr. 714 ton), SvJT 1920 rf. s. 43.
Annan uppfattning om bevisbördan H 1880 s. 146. Jfr A 1 m é n § 30 vid
not 12 c—15, särskilt i not 14.
31 H 1882 s. 284, jfr H 1883 s. 237 och 271 samt 1895 s. 73. Jfr om hyra
H 1915 s. 603.
32 H 1919 s. 305, 1923 s. 232, 1929 s. 315. Jfr Jantzen, Godsbefordring2, s. 316 ff.
33 H 1906 s. 154.
34 Så H 1907 s. 10 (arrende), 1939 s. 475 (försträckning). Så också SjöL
134 §, som föreskriver att man vid skadeståndsberäkningen skall beakta
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åtminstone svårt att få en avhändelse till stånd, måste man
godtaga det faktiskt passerade händelseförloppet, dvs. att borge
nären förhållit sig passiv.
För det andra anses borgenären i viss utsträckning kunna
grunda sitt krav på en tänkt avhändelse, så länge utredning
saknas om vad som faktiskt passerat. Av köplagen 30 § framgår
sålunda, att säljaren skall antagas hava på annat håll sålt det
gods, som han på grund av köparens avtalsbrott ej kan leverera
till denne. Mera ovisst är väl i vad mån man har att räkna med
en tillämpning av samma princip utanför köplagens område.35
Lagen om avbetalningsköp behandlar det föreliggande pro
blemet med användande av ett uttryckssätt, som avviker från
det eljest brukliga. Vid vanliga köp debiteras köparen prisskill
nad mellan det köp som häves och det köp som därefter kom
mer till stånd. Då avbetalningsgods återtages med tillämpning
av 3 och 4 §§ i nämnda lag, debiteras köparen köpeskillingen
(med vissa i detta sammanhang ej relevanta avdrag), medan
han krediteras godsets värde. Detta är i realiteten detsamma
som om man debiterat köparen prisskillnad med utgångspunkt
från en tänkt avhändelse. En reell skillnad föreligger dock däri,
att det är obligatoriskt att grunda skadeståndsberäkningen på
en dylik tänkt avhändelse, något som bl.a. sammanhänger
därmed att avräkningen mellan köpare och säljare måste göras
färdig vid återtagandet.36
Om en tänkt avhändelse skall ligga till grund för skade
ståndsberäkningen — antingen därför att ingen avhändelse
skett eller därför att en skedd sådan ej accepteras — återstår
att avgöra hur den tänkta avhändelsen skall se ut. Särskilt gäl
ler det därvid att avgöra, vid vilken tidpunkt avhändelsen skall
om redaren utan skälig anledning underlåtit att medtaga annat gods i stället
för det som uteblivit. I viss mån avvikande H 1948 s. 118 (med orätt av
skedad arbetstagare ansågs ej skyldig att låta utebliven uppsägningstid
gälla såsom semester). Se vidare ovan § 30 vid not 26. Om skyldighet att
ånyo sluta avtal med samme gäldenär se ovan § 46 vid not 4.
35 Om köp av fast egendom jfr Anders V. K r u s e, Misligholdelse,
s. 267 ff., samt H. Bliksted i Juristen 1955 s. 73 ff.
38 Se bet. 1914 om avtal s. 189 ff., Schmidt, Ägareförbehåll, s. 239,
SOU 1950: 42 s. 34 f. och KProp 1953 nr 3 s. 38 ff.
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antagas hava skett. När det gäller köparens dröjsmål utgår köp
lagen 30 § från att man i brist på utredning om annat skall
antaga att säljaren avhänt sig varan omedelbart efter det att
dröjsmålet inträdde.37 Och även om säljaren i verkligheten av
hänt sig varan vid en senare tidpunkt till ett lägre pris, torde
köparen i allmänhet kunna påfordra att man till grund för
skadeståndsberäkningen lägger en tänkt avhändelse vid den tid
då dröjsmålet inträdde.38 Om emellertid säljaren efter sist
nämnda tidpunkt alltjämt påfordrat att köpet skulle fullgöras,
intill dess han till sist hävt, så anses man skola utgå från att
avhändelsen sker på hävningsdagen, vare sig priset stigit eller
fallit.39
Kravet på hänsyn till gäldenärens intresse gör sig förmod
ligen icke med samma styrka gällande beträffande transaktio
ner av mindre affärsmässig karaktär.
Då gods återtages vid avbetalningsköp, får tidpunkten för
den tänkta avhändelsen betydelse dels med hänsyn till pris
variationer, dels med hänsyn till det slitage godset undergått i
köparens hand. Båda dessa synpunkter beaktas genom regeln
att godset vid avräkningen mellan säljare och köpare skall upp
tagas till sitt värde vid återtagandet, vilket är detsamma som
att den tänkta avhändelsen skall förläggas till denna tidpunkt.
Den tänkta avhändelsen måste ske på villkor som svara mot
de ursprungliga. Ibland kan detta vara omöjligt att åstadkomma
och man får då söka uppskatta vad olikheten kan betyda. Ett
specialfall uppstår då en försträckningsgivare kräver ersättning
för ränteförlust på grund av förtida inbetalning. Man kan då
icke utan vidare utgå från den aktuella räntenivån för kort
fristiga placeringar, och om det icke finns någon räntenivå för
lån bundna fram till den ursprungliga avtalstidens slut, kan det
37 Jfr Almén § 30 vid not 21—24a (se också H 1921 s. 352). Om anteciperat dröjsmål från köparens sida jfr H 1924 s. 579 (HovRn).
38 Jfr H 1901 s. 261 och 1920 s. 271 samt den danska köplagen 30 § 2 st.
39 A 1 m é n § 30 vid not 27—31. Man ser alltså icke saken helt på samma
sätt som då en köpare först fordrar fullgörande och sedan häver, se ovan
§ 46 vid not 18—21.
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bli nödvändigt att uppskjuta fastställandet av skadan till dess
tiden gått ut.40
Även i detta sammanhang måste några ord sägas om proble
met om ersättning för förlorad handelsvinst, särskilt inom köprätten.41
När ett köpeavtal häves på grund av köparens avtalsbrott
kommer frågan om ersättning för handelsvinst i ett annat läge
än när hävningen sker på grund av säljarens avtalsbrott. Vi
ha förut sett att köparen icke kan begära att få handelsvinst
mer än en gång, när han måste göra två inköp för att fullgöra
en försäljning.42 En säljare, som nödgas sälja en av honom
inköpt vara två gånger, kan däremot under vissa omständig
heter tillgodoräkna sig handelsvinst två gånger, dock med av
drag för sådana kostnader som direkt besparats honom däri
genom att den första försäljningen gick om intet. Han får alltså
för ett inköp och två försäljningar uppbära en ersättning som
egentligen skulle täcka två inköp och två försäljningar, medan
en köpare i det motsatta fallet får ersättning endast för ett
inköp och en försäljning och alltså måste göra ett inköp utan
ersättning. Förutsättningen för att en säljare vid kontrakts
brott från köparens sida skall få utöver prisskillnad tillgodo
räkna sig förlorad handelsvinst anses emellertid vara att av
sättningsmöjligheten för varan är begränsad i förhållande till
tillgången, dvs. att det föreligger en köparens marknad. Om
säljaren i detta läge lyckas på annat håll placera den vara som
ej levereras till köparen, så minskar han i motsvarande mån
sina möjligheter till ytterligare försäljningar.43
Om säljaren icke erhåller ersättning för förlorad handels
vinst, borde det kunna bli fråga om att ersätta utlägg i anled
40 Se H 1892 s. 191, 1900 s. 330 och 1939 s. 475.
41 Jfr ovan § 46 vid not 24—27.
42 Ovan § 46 vid not 25.
43 Se H 1915 s. 508, 1917 s. 109, 1920 s. 248, 1928 s. 44 och 1929 s. 556
samt Almén § 30 vid not 11 d—11 h. Jfr H 1953 s. 14. Det bör dock
anmärkas, att rättspraxis knappast ger alldeles klart belägg för att regeln
skall inskränkas till de i texten angivna fallen.
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ning av det första avtalet, vilka nu blivit onyttiga.44 Det är dock
ovisst om detta skall anses vedertaget.45
Vid återtagande av avbetalningsgods enligt lagen om avbetalningsköp kan säljaren aldrig få ersättning för förlorad handels
vinst. Han kan emellertid få ersättning icke blott för särskilda
kostnader för den andra försäljningen utan även för vissa
på denna försäljning belöpande fasta kostnader; dessa få näm
ligen avdragas från det försäljningsvärde å godset, som skall
gottskrivas köparen.46
Om varken en verklig eller en tänkt avhändelse skall ligga
till grund för skadeståndsberäkningen, återstår att grunda
denna på antagandet att borgenären förhållit sig passiv och
sålunda icke skaffat sig några inkomster av naturaprestationen.
Arbetstagaren antages alltså gå arbetslös, redaren antages låta
sitt fartyg ligga stilla eller gå i barlast etc. I sådana fall måste
man emellertid beakta att passiviteten kan ha medfört bespa
ringar.47
d) Borgenärens kostnader för mottagande av gäldenårens
prestation ökas.

Försening av en naturaprestation kan medföra, att borge
närens kostnader i samband med mottagandet av prestationen
ökas — han får t.ex. utgiva överliggetidsersättning för ett far
tyg som fått vänta på inköpta varor.48 Fel i en prestation kan
också medföra extrakostnader, t.ex. för besiktning.49 Kostnader
av detta slag utdömas regelmässigt, givetvis dock under förut
sättning att kravet på adekvans är uppfyllt och att borgenärens
intresse av förlustens begränsning iakttagits.50
44 Jfr ovan § 45 vid not 20.
45 Måhända anser A 1 m é n att ersättning skall givas, jfr § 30 vid not
11—11b. Annorlunda H 1935 s. 57 (HovRn).
46 Se SOU 1950: 42 s. 34 f. och KProp 1953 nr 3 s. 38 ff.
47 Exempel härpå från sjörätten se H 1919 s. 410 och 1939 s. 247.
48 Jfr H 1898 s. 202, 1902 s. 267 och 1926 s. 456.
49 Jfr H 1916 s. 111.
50 Jfr NDSjÖ 1952 s. 508 (Svea HovR), där en ringa försening av skepps
transport ådrog befraktaren skyldighet att betala högre pris för det trans
porterade godset. Denna skada ansågs in casu ligga utanför adekvansramei
(jfr däremot ett danskt avgörande i NDSjö 1953 s. 86).
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Ett motstycke till den här behandlade situationen föreligger
om en gäldenärs kostnader för fullgörande av en prestation
ökas genom borgenärens mora accipiendi. Den ersättning, som
i dylikt fall ibland skall utgivas av borgenären, synes emeller
tid närmast kunna betecknas såsom kostnadsersättning.51
e) Borgenären blir ersättningsskyldig gentemot tredje man.

Borgenärens skada kan bestå däri att han blir ersättnings
skyldig gentemot tredje man.
En skada av detta slag kan uppstå om gäldenären genom
underlåten uppfyllelse av en naturaprestation hindrar borge
nären att i sin tur fullgöra en åtagen förpliktelse och därmed
åstadkommer att denne blir skyldig att utgiva ersättning. A har
t.ex. sålt viss egendom till B och denne har sålt egendomen
vidare till C; nu presterar A icke och hindrar därmed B att
prestera, med påföljd att denne blir ersättningsskyldig gent
emot C. Om den sekundära transaktionen ligger inom adekvansens ram, anses även ett normalt skadestånd göra det, liksom
även ett från normalt skadestånd icke alltför mycket avvi
kande vite.52
En skada av angivet slag kan vidare uppstå om borgenären
vidtar en åtgärd i förlitan på att en av gäldenären åtagen
garanti svarar mot verkligheten men ådrar sig ersättningsskyl
dighet gentemot tredje man därför att så icke är fallet. A har
t.ex. sålt en fastighet till B med garanti för att han var ägare
till denna; sedan B i förlitan härpå avverkat på fastigheten eller
sålt denna vidare, blir han ersättningsskyldig gentemot rätte
ägaren G eller sin köpare D. Även sådana ersättningsbelopp
kunna såsom skadestånd uttagas av gäldenären.53
Slutligen kan en skada av angivet slag uppstå om gäldenären
icke fullgör en penningprestation och borgenären därigenom
51 Se nedan § 50 vid not 14; jfr § 48 vid not 84—85 och § 51 vid not 5.
52 A 1 m é n § 25 vid not 50—52 och vid not 13—14 a. Se vidare H 1895
s. 215, 1913 s. 276 och 347, 1925 s. 219.
53 Se H 1892 s. 447, 1909 s. 181, 1913 s. 593, 1924 s. 416, 1932 s. 642.
Om ersättningsskyldighet för den som tagit annans egendom i anspråk
jfr H e 11 n e r, Obehörig vinst, s. 258 ff.
33 — 557^60
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av brist på penningar blir urståndsatt att fullgöra en förplik
telse mot tredje man, med påföljd att han ådrager sig ersätt
ningsskyldighet gentemot denne eller utsättes för förlustbringande exekutionsåtgärder. Sådan skada var enligt en äldre upp
fattning aldrig ersättningsgill. Rättspraxis synes dock numera
icke vara alldeles främmande för att beakta skada av detta
slag. I regel kommer dock hinder att möta däri, att gäldenären
icke haft anledning att räkna med att borgenären skulle råka
i svårigheter på grund av att penningprestationen uteblivit.54
Även i dessa sammanhang upprätthålles kravet på att borge
nären skall begränsa skadan. Man beaktar sålunda icke en se
kundär åtgärd, som borgenären företagit på ett så sent stadium
att han bort räkna med att den primära transaktionen icke
skulle gå i lås.55 Framför allt beaktar man icke annan ersätt
ning än den som borgenären verkligen varit nödsakad att ut
giva.56 Fråga uppkommer därvid om borgenären också kan få
ersättning för rättegångskostnader som han ådragit sig genom
att gentemot tredje man förgäves bestrida betalningsskyldig
het. Domstolarna synas i allmänhet avstå från att vara efterkloka och godkänna sålunda en dylik skadeståndspost.57
Det anses emellertid icke vara tillräckligt att borgenären
är skyldig att utgiva något belopp till tredje man, utan dom
stolarna kräva också att beloppet verkligen betalats. Skade
ståndstalan mot gäldenären bifalles sålunda endast på det sättet
att denne ålägges att betala vad borgenären visar sig hava ut
givit till tredje man.58
Uppmärksamheten bör i detta sammanhang också fästas på
54 Jfr A 1 m é n § 38 vid not 50—55 b samt H 1918 s. 629 och 1919
s. 486. De båda ledamöter av HD, som bestämde domens avfattning i 1919
års fall synas dock ha varit direkt avvisande.
55 H 1925 s. 219.
56 Jfr H 1913 s. 276.
57 Se H 1892 s. 447, 1895 s. 215, 1913 s. 593, 1934 s. 103, 1946 s. 773.
Annorlunda H 1909 s. 181. I den mån process är obligatorisk, såsom vid
klander av fast egendom, är det ett särskilt skäl för denna ståndpunkt.
58 Jfr H 1909 s. 181, 1913 s. 593, 1924 s. 416, 1932 s. 642. Motsvarande
problem blir aktuellt även vid kostnadsersättning. Se härom nedan § 50
vid not 15—20.
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den situation som uppstår om borgenären ofrivilligt blir skyldig
att prestera till tredje man därigenom att honom tillhörig egen
dom utmätes för gäldenärens skuld. Om såld egendom frånhändes köparen på grund av utmätning för säljarens gäld före
ligger ett brott mot säljarens vårdplikt, som kan föranleda
skadeståndsskyldighet för denne. Köparen är emellertid skyldig
att använda de försvarsmedel mot utmätningen, som utsökningslagen ger honom, och om han försummar att på detta
sätt hindra att skada uppstår kan han förlora sin rätt till
skadestånd.59
f) Borgenären lider personskada.

Gäldenären kan på grund av ett kontraktsförhållande ådraga
sig ansvar för personskada, som träffar borgenären. Då emeller
tid frågorna om beräkning av personskada äro föremål för
stor uppmärksamhet i utomobligatoriska förhållanden, och då
i allmänhet inga olikheter föreligga i detta avseende mellan
kontraktsförhållanden och utomobligatoriska förhållanden,
saknas anledning att här närmare beröra dessa problem.60
g) Borgenären lider sakskada.

Gäldenären kan vidare på grund av ett kontraktsförhållande
ådraga sig ansvar för sakskada, som träffar borgenären. Även
beträffande denna typ av skador kan en hänvisning ske till
frågans behandling i utomobligatoriska förhållanden.61
59 Se om köp av fast egendom UL 82 §, Aimé n, PM om JB, s. 88,
och SvJT 1950 s. 277 (rf.), om köp av lös egendom UL 69 § och H 1883
A 58, jfr A 1 m é n § 59 not 77. Om köparen försummat att skydda sig,
kan han dock av säljaren utkräva vad denne vunnit genom att få sin gäld
betald, i överensstämmelse med vad som i allmänhet gäller då egendom
utmätts för annans gäld, se H e 11 n e r, Obehörig vinst, s. 297 ff., och
SvJT 1950 s. 277 (rf.).
60 Om ersättning för sveda och värk se nedan § 47 vid not 45—47.
81 Här må dock antecknas ett exempel på jämkning av det verkliga
händelseförloppet emedan borgenären icke gjort vad på honom ankommit
för att begränsa skadan, nämligen H 1916 s. 274. Jfr å andra sidan H 1936
s. 431, 1942 s. 542 och 1947 s. 82, där borgenären fick ersättning för åtgär
der i detta syfte.
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5. Fastställandet av skadeståndets
belopp.

Sedan domstolen fastställt skadan, återstår att på grundval
härav fastställa skadeståndets belopp. Huvudregeln är att man
skall summera de olika förlustposter, som framgå av en jäm
förelse mellan det hypotetiska händelseförloppet och det verk
liga. Skadeståndet blir lika med summan av förlustposterna.
Alldeles obetingat gäller icke denna huvudregel. I åtskilliga
fall skall skadeståndet utgöra ett lägre belopp än summan av
förlustposterna. Ibland fixeras nämligen i lag eller avtal ett visst
maximum för skadeståndet, ibland åter har domstolen enligt
särskild lagbestämmelse rätt att jämka skadeståndet.1
Slutligen har domstolen att avgöra, om skadeståndet skall
utgå såsom ett engångsbelopp eller i periodiska betalningar.
a)

Begränsning av skadeståndet.

Det har av det föregående framgått, att kravet på adekvans
åsyftar att begränsa skadeståndsskyldigheten genom att elimi
nera oberäkneliga händelser. Någon mera väsentlig begräns
ning följer dock i allmänhet icke av adekvansregeln, som i
praxis tillämpas med stor måttfullhet. Möjligheterna att på för
hand bedöma hur stora skadeståndsbelopp som kunna riske
ras i en viss transaktion äro därför små. Det är tydligt att man
inom näringslivet uppfattar detta såsom en allvarlig olägenhet.
Man är där å ena sidan nödsakad att taga risker genom att sluta
avtal, som måhända icke komma att kunna fullgöras, å andra
sidan är man nödsakad att såvitt möjligt göra en kalkyl över
hur stora risker man löper på grund av ett visst engagemang.
Riskbedömningen underlättas väsentligt om man kan räkna
med att skadeståndet aldrig skall överstiga ett på något sätt
fixerat belopp.
Dessa synpunkter ha av gammalt gjort sig gällande i lag1 Äldre svensk expropriationsrätt föreskrev omvänt att expropriatens
förlust skulle ersättas med 50 °/o förhöjning, se KF 20/11 1845 om jords
eller lägenhets avstående för allmänt behov § 1. En rest härav finnes kvar
i VL 9: 48.
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stiftningen om befordringsavtal, som innehåller åtskilliga be
stämmelser om ansvarsbegränsning. 2
Vissa av dessa bestämmelser avse ersättning för personskada,
som träffar passagerare, och sakskada, som träffar gods mot
taget till befordran. Ibland åsyfta bestämmelserna att ge en i
huvudsak tvingande reglering av ansvarighetsfrågan — i så
fall måste ansvarsbegränsningen stadgas i lagen, ev. komplet
terad med föreskrift att gränsen genom avtal kan höjas. Så
har skett i järnvägstrafikstadgan, Haaglagen och luftbeford
ringslagen.3 I andra fall ger lagen en huvudregel att förbehåll
om inskränkning i ansvarigheten ej må ske men tillåter sam
tidigt vissa typer av förbehåll, bl.a. ansvarsbegränsning lägst
till ett visst belopp. Denna metod har använts i sjölagen.4
Begränsningen gäller icke alltid alla skadefall. Järnvägs
trafikstadgan föreskriver sålunda en begränsning av skade
stånd blott då det gäller »dyrbarheter».5 Luftbefordringslagen
åter sätter begränsningen ur kraft då skadeståndsskyldigheten
grundas på uppsåt eller grov vårdslöshet.6 Samma resultat kan
ernås om man medger att regler om principalansvar eller om
utomobligatorisk skadeståndsskyldighet få tillämpas alterna
tivt med reglerna om skadeståndsskyldighet i kontraktsförhål
landen.7
När det gäller personskada har det ansetts naturligt att be
gränsa ansvaret till ett visst belopp per person. Beträffande
sakskada åter har det varit svårare att finna en lämplig enhet,
2 Att ansvarsbegränsning kan ske i den formen att endast värdeersätt
ning utgår omtalas nedan § 49.
3 Se järnvägstrafikstadgan § 87, Haaglagen 4 § 5 mom. och luftbeford
ringslagen 22 §.
4 Se SjöL 122 §, jfr 172 §. För handresgods gäller dock ansvarsbegräns
ning utan förbehåll, se 173 §.
5 Se § 87 jämförd med § 85 mom. 4. Jfr också den i § 85 3 mom. för
visst fall medgivna avtalsfriheten.
6 Luftbefordringslagen 25 §. Järnvägstrafikstadgan § 87 åstadkommer
för annat gods än dyrbarheter samma resultat genom att föreskriva att i
dessa fall icke värdeersättning utan skadestånd skall utgå.
7 Jfr järnvägstrafikstadgan § 87 (»på grund av fraktavtalet»). Se H 1951
s. 656 och Hult i Juridisk debatt s. 211 ff. Jfr ovan § 29 vid not 43.
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vid vilken ansvarighetsbeloppet kan fixeras. Enheten utgör i
järnvägstrafikstadgan varje »sändning»,8 i sjörätten »varje
kolli eller annan enhet av godset»;9 i luftbefordringslagen an
knyter man beträffande gods och inskrivet resgods till varje
kilogram och beträffande handresgods till varje passagerare.10
Ifråga om dröjsmål gäller vid luftbefordran samma ansvars
begränsning som vid person- och sakskada. Järnvägsrätten har
här en annan lösning och sätter gränsen vid fraktens belopp.11
För sjörättens del kompletteras den nu angivna ansvars
begränsningen av reglerna om redareansvarets begränsning i
sjölagen 10 kap. Dessa regler avse icke blott skada å passage
rare och gods utan även åtskilliga andra skador, se närmare
254 §.12
Ansvaret begränsas såsom huvudregel till fartygets värde med
vissa tillägg — för vissa fall kan redaren alternativt påyrka en
standardiserad uppskattning av fartygets värde med visst be
lopp för ton av dräktigheten (varvid tilläggen bortfalla). Vid
personskada höjes gränsen till — schematiskt sett — fartygets
dubbla värde, i det att man till ett belopp motsvarande ettdera
av de nämnda alternativen skall lägga ett belopp lika med det
senare alternativet.13
I de fall då lagen fixerar en ansvarsgräns genom att angiva
ett visst belopp i kronor, uppstår emellertid ett bekymmer ge
nom penningvärdets förändringar, vilka snabbt kunna göra lag
stiftningen föråldrad. I de internationella konventionerna på
sjörättens och lufträttens område har man sökt lösa svårig
heten genom att fastställa ansvarsgränsen till vissa belopp i
8 Jfr § 85 mom. 4 med bilaga A.
9 Se SjöL 122 §, Haaglagen 4 § 5 mom. Att bestämmelsen är svårtolkad
framgår av motiven, SOU 1936: 17 s. 166.
10 Luftbefordringslagen 22 §.
11 Järnvägstrafikstadgan § 86. För expressgods gälla dock särskilda be
stämmelser.
12 Braek hus undersöker i Arkiv for Sjorett 2 (1955) s. 141 ff. frågan
om denna ansvarsbegränsning (och den i texten strax förut nämnda) gäller
även ansvaret för utlämning av last till den som varken är rätt mottagare
eller legitimerad mottagare.
13 Se SjöL 255 §.
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guld.14 I anslutning till konventionerna har denna lösning i
viss utsträckning upptagits i svensk rätt. Guldberäkning gäller
sålunda för den allmänna begränsningen av redareansvaret
enligt sjölagen 10 kap., till förmån för utländsk fordringsägare
dock blott under förutsättning att hans hemland beviljat sven
ska fordringsägare motsvarande förmån.15 Vad härefter beträf
far den särskilda begränsningen vid sakskada under sjötrans
port skiljer man mellan internationell transport som regleras
av Haaglagen, internationell transport som regleras av sjölagen
samt inrikes transport. Haaglagen stadgar guldberäkning med
reservation för ömsesidighet, medan sjölagen för internationell
transport ger Konungen rätt att införa guldberäkning om ömse
sidighet föreligger.16 Ifråga om inrikes transport har lagstif
taren däremot — under intryck av den isolerade prisstegringen
på guld vid 1930-talets början — ansett en anknytning till
guldet olämplig och därför helt avstått från att söka göra
lagens gräns värdebeständig.17 Enahanda är förhållandet be
träffande ansvar för personskada, vare sig transporten är inter
nationell eller icke.18 Lufträtten stadgar guldberäkning i all
internationell trafik men icke i inrikes trafik.19
På senare tid har det emellertid mött allvarliga svårigheter
att tillämpa regler om anknytning till guldvärde, åtminstone i
internationella förhållanden.20
Ett annat rättsområde där lagstadgad ansvarsbegränsning
förekommer är kollektivavtalsrätten. Kollektivavtalslagen stad
gar sålunda i 8 § 3 st., att skadestånd icke får ådömas enskild
arbetare till högre belopp än 200 kronor. Denna bestämmelse
torde få betraktas såsom en singularitet, betingad av det poli
tiska läget vid lagens tillkomst. Den torde närmast kunna
14 Jfr R. Beckman i FJFT 1943 s. 201 ff.
15 Se SjöL 255 §. Reservationen för ömsesidighet infördes genom en lag
ändring 1953, se KProp 1953 nr 5.
16 Se Haaglagen 4 § 5 mom. i 1953 års lydelse (jfr föreg. not) samt
SjöL 122 §.
17 Se förarbetena till SjöL 122 §.
18 Se SjöL 171 §.
19 Se luftbefordringslagen 33 § och 22 §.
20 Se ovan § 9 vid not 24.
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karakteriseras så, att man för en bestämd grupp av skadevållare gör en standardiserad jämkning av skadeståndet med hän
syn till skadevållarnas genomsnittligt sett svaga förmögenhetsställning. Regeln hör alltså nära ihop med de jämkningsregler,
som behandlas under nästa rubrik.21
En avtalsmässig begränsning av ansvaret förekommer ofta i
certepartier och konossement i den formen, att skadestånd på
grund av kontraktsbrott förklaras skola utgå högst med frak
tens belopp.22 I engelsk rätt kan en sådan bestämmelse icke
göras gällande mot befraktaren om denne begär fullt skade
stånd, men i Sverige tillämpas bestämmelsen efter sitt inne
håll.23
Även utanför frakträtten förekomma avtalsbestämmelser
varigenom en gäldenärs ansvar begränsas, ofta med anknytning
till värdet å gäldenärens prestation eller vederlaget för denna.24
Ett särskilt problem är huruvida en vitesbestämmelse inne
bär en begränsning av skadeståndsansvaret.25
Vitet utgör i allmänhet ett surrogat för skadestånd, avsett
att undanröja dels svårigheten att bevisa förlustens storlek, dels
olägenheten av att skadeståndet kan vara otillräckligt ur pre
ventiv synpunkt. Från denna utgångspunkt är det naturligt att
vite och skadestånd såsom huvudregel icke kumuleras.26
21 Se om denna regel Schmidt, Kollektiv arbetsrätt, s. 211 ff., Berg
ström, Arbetsrättsliga spörsmål I, samt Conradi i SvJT 1951 s. 356 ff.
22 »Penalty proved damages not exceeding estimated amount of freight.»
Se Jantzen, Godsbefordring2, s. 320, och Köersner i SvJT 1918
s. 381 ff.
23 Se H 1919 s. 127, 1945 s. 35. Utanför sjörätten synas dock de engelska
domstolarna acceptera avtal om ansvarsbegränsning, se Anson, Law of
contract19, s. 370 f.
24 Se t.ex. Mekanförbundets Allmänna leveransbestämmelser av år 1927
p. 27. Jfr H 1923 s. 443 (handelsbruk att säljare av frö icke svarade
med högre belopp än köpeskillingen?). Jfr också Handelsbruk I nr 38,
V nr 310.
25 Om vite se närmare nedan § 52.
26 Så A 1 m é n § 25 vid not 27—28 samt F e h r, Vitesbestämmelser i
aftal, s. 23 f. Se också ADD 1945 nr 57. Annorlunda på grund av uttryck
ligt avtal H 1889 s. 362, 1897 s. 229, 1911 s. 185. En sådan anordning före
skrevs i upphandlingsförordningen 17/11 1893 § 34 p. 5.
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Kvar står emellertid frågan om skadestånd skall utgå för
den förlust som icke täckes av vitet. Besvaras denna fråga
nekande, kommer vitet att utgöra icke blott minimum utan
även maximum av skadestånd. Därmed skulle vitesbestäm
melsen få ännu en uppgift, nämligen att skydda gäldenären mot
ett alltför stort skadestånd. På denna punkt råda inom doktri
nen delade meningar.27 I rättspraxis ge vissa äldre notisfall
uttryck åt uppfattningen att vitet är maximum av skadestånd.28
Något nyare avgörande känner förf, icke, men det är icke
otänkbart att en annan uppfattning numera — bl.a. på Alméns
auktoritet — har vissa sympatier.
Tysk rätt medger att överskjutande skadestånd får utkrävas, se
BGB § 340. Fransk rätt låter däremot une clause pénale bestämma
icke blott minimum utan även maximum av ersättning, se Cciv art.
1152. Schweizisk rätt synes uppfatta en vitesbestämmelse såsom en
bestämmelse om rent strikt ansvar för vitesbeloppet; OR Art. 161
tillägger att överskjutande skada får utkrävas i fall av vållande.
b) Jämkning av skadeståndet.

De på vissa håll i lagstiftningen förekommande reglerna om
jämkning av skadestånd ha till någon del liksom de nyss be
handlade reglerna om ansvarsbegränsning motiverats av adekvanskravets otillräcklighet. Framför allt ha jämkningsreglerna
dock till syfte att låta andra omständigheter än skadans om
fattning inverka på skadeståndets belopp — dock endast i
sänkande riktning —, såsom graden av skuld hos parterna samt
dessas förmögenhetsförhållanden.
Den äldsta av de nu gällande jämkningsreglerna tillkom
genom 1922 års sjömanslag. Denna har numera ersatts av 1952
års sjömanslag, som i 50 § ålägger sjöman skyldighet att utgiva
skadestånd på grund av fel eller försummelse i tjänsten men
tillfogar att rätten äger »med hänsyn till felets eller försum
27 Att vite icke utgör maximum av skadestånd hävdas av A1 m é n i
anslutning till Nordling, medan Hasselrot, Winroth och
F e h r uttalat sig för den motsatta ståndpunkten. Se A 1 m é n § 25 vid
not 29 med hänv. För det senare alternativet också FHB 1826 15: 4 och
FHB 1850 15: 4.
28 H 1891 A 22, 1898 A 403 (JustR Ramstedt), 1907 A 100.
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melsens lindriga beskaffenhet, skadans storlek eller omständig
heterna i övrigt nedsätta ersättningen efter ty skäligt prövas».
Denna nyhet har visat sig livskraftig och har med vissa
variationer undan för undan upptagits i annan lagstiftning som
berör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare eller
förhållandet mellan en juridisk person och dess organ.29
Såsom grund för jämkning anges till en början gäldenärens
ringa skuld. Från AD:s praxis må antecknas, att ursäktlig error
juris kan föranleda jämkning.30
Ännu en grund för jämkning är skadans storlek. Härmed
torde avses sådana fall då skadan, utan att falla utanför adekvansens ram, likväl är oväntat omfattande.
Slutligen kunna »omständigheterna i övrigt» motivera att
jämkning sker. Härmed avses framför allt att man skall beakta
gäldenärens betalningsförmåga, i någon mån också att man
skall beakta borgenärens behov av ersättning.31
Enligt den arbetsrättsliga lagstiftningen kan var och en av
dessa jämkningsgrunder för sig motivera att jämkning sker.
Å andra sidan har AD antytt, att grovhet hos avtalsbrottet i
regel hindrar jämkning.32
Aktiebolagslagen och föreningslagen ha kombinerat jämkningsgrunderna på ett annat sätt. Det heter nämligen där att
nedsättning må ske, om det föreligger allenast ringa vårds
löshet och det med hänsyn jämväl till skadans storlek och
29 Se KAL 8 §, lagen om förenings- och förhandlingsrätt 23 §, SjöL 59 §
(om befälhavare), hembiträdeslagen 19 §, semesterlagen 23 §, lag om för
bud mot arbetstagares avskedande med anledning av värnpliktstjänstgöring
5 §, lag om förbud mot arbetstagares avskedande i anledning av äktenskap
eller havandeskap 4 §, ABL 211 §, FL 108 §, lagen om bankrörelse 180 §,
lagen om försäkringsrörelse 323 §. Det lagstiftningspolitiska problemet be
handlas framför allt i KProp 1922 nr 13 s. 101 ff. samt i SOU 1941:9
s. 634 ff. Jfr utanför kontraktsförhållanden patentförordningen 19 §
2 mom. i 1944 års lydelse. Jfr också U s s i n g i 18 NJMöt.
30 Se Schmidt, Kollektiv arbetsrätt, s. 210 f.
31 Jfr SOU 1941:9 s. 637 och Schmidt, Kollektiv arbetsrätt, s. 211.
Lagen om förenings- och förhandlingsrätt 23 § avviker från övriga lagar
därigenom att den talar om »skadans storlek i jämförelse med den skadevållandes tillgångar eller . . . omständigheterna i övrigt».
32 Schmidt a.a. s. 210.
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omständigheterna i övrigt prövas skäligt.33 Jämkning är så
lunda utesluten redan om det föreligger en vårdslöshet som
icke är ringa. Även om det första villkoret är uppfyllt, måste
man likväl beakta också skadans storlek och omständigheterna
i övrigt; förmodligen kan man då icke ställa samma krav på
dessa rekvisit som då de vart för sig ensamma skola motivera
en jämkning.34
Till sistnämnda jämkningsregler är fogad den reservationen,
att jämkning är utesluten om gäldenärens förfarande innefattat
brottslig handling. Denna reservation är anmärkningsvärt vitt
gående, i beaktande av att ett stort antal ordningsföreskrifter
i dessa lagar äro sanktionerade med straff.
Schweizisk rätt ger domaren full frihet att inom förlustens ram
fastställa ett lämpligt belopp såsom skadestånd. Han har därvid att
beakta »sowohl die Umstände als die Grösse des Verschuldens».
Denna regel gäller generellt, både inom och utom kontraktsförhål
landen. Se OR Art. 43 och 99 st. 3.

Vissa av de i det föregående åberopade lagrummen ange,
att jämkning av skadestånd även kan ske på grund av borge
närens »förhållande i avseende å tvistens uppkomst» eller lik
nande.35 I denna del äro lagrummen blott uttryck för en sedan
länge erkänd princip, nämligen att skadestånd kan jämkas på
grund av skadelidandes medverkan till skadan.36 Samma prin
cip uttalas också i luftbefordringslagen 21 §.37
33 ABL 211 § 1 st., FL 108 § 1 st. Se också lagen om bankrörelse 180 §
1 st. och lagen om försäkringsrörelse 323 § 1 st. När det gäller aktieägare
och föreningsmedlem går jämkningsregeln längre. Sådan person är skadeståndsskyldig först om grov vårdslöshet föreligger. Likväl skall jämkning
kunna ske, »där det med hänsyn till hans skuld och omständigheterna i
övrigt prövas skäligt». Se ABL 211 § 2 st., FL 108 § 2 st., lagen om bank
rörelse 180 § 2 st., lagen om försäkringsrörelse 323 § 2 st.
34 Motiven ge ingen upplysning om anledningen till att man konstruerat
bestämmelserna i ABL och FL på annat sätt än bestämmelserna i arbets
rätten.
35 KAL 8 §, lagen om förenings- och förhandlingsrätt 23 §, hembiträdes
lagen 19 §, semesterlagen 23 §.
36 Se särskilt Grönfors, Skadelidandes medverkan. Om vållande på
borgenärens sida se ovan § 29 vid not 53 ff.
37 Se också H 1927 s. 623 och SvJT 1942 rf. s. 3. Jfr Grönfors, a.a. s. 89 f.
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Förut har nämnts att den skadelidandes underlåtenhet att
förhindra eller begränsa skada kan medföra, att man grundar
skadeståndsberäkningen på eh korrigering av det verkliga
händelseförloppet.38 Det förefaller som om man hade anledning
att uppfatta denna metod såsom den primära, medan metoden
att jämka skadeståndet blott tillgripes i den mån tillräckliga
hållpunkter saknas för en korrigering av det verkliga händelse
förloppet.39
c) Skadeståndets betalning.

Huvudregeln är att skadestånd skall utgå med ett engångs
belopp. Om emellertid skadeståndet skall ersätta framtida perio
diska prestationer eller täcka framtida merkostnader, kan det
förekomma att skadeståndet anses böra utgå i periodiska betal
ningar. Detta gäller framför allt ersättning för kroppsskada,
som faller utanför denna framställning, men även andra exem
pel finnas.40 Om domstolen anser att skadeståndet bör utgå
periodiskt, kan den antingen döma ut beloppen först i den mån
de förfalla till betalning eller också på en gång döma ut samt
liga belopp, att betalas i den mån de förfalla.41 Det förra alter
nativet kan ha den fördelen att varje delbelopp kan avvägas
med hänsyn till de förhållanden som råda vid den tidpunkt
38 Se ovan § 46 vid not 2.
30 Jfr Grönfors, a.a. s. 28 ff.
40 H 1879 s. 487 (utebliven bostadsförmån), 1882 s. 284, 1883 s. 237,
1886 s. 506 (uteblivna arrendebetalningar), 1905 s. 185 (utebliven nyttjande
rätt). Jfr H 1883 s. 271, där anmärkning icke gjordes mot yrkat engångs
belopp.
41 Det förstnämnda alternativet valdes i H 1883 s. 237 och 1886 s. 506,
måhända därför att det ansågs ur processuell synpunkt oriktigt att döma
ut ännu icke förfallna belopp. Jfr Kallenberg, Svensk civilprocessrätt, I s. 913 ff. Se nu RB 13: 1 p. 1, som förbjuder utdömande av framtida
periodiska prestationer då dessa bero av redan lämnat eller framtida veder
lag. Denna regel synes hindra att periodiska skadeståndsbelopp utdömas
såsom ersättning för en utebliven naturaprestation mot vederlag men icke
att prisskillnad ersättes med periodiska belopp. Ej heller hindrar regeln att
domstolen i valet mellan periodiska betalningar och ett engångsbelopp
stannar för det senare alternativet, jfr nedan § 47 not 43.
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då motsvarande prestation bort fullgöras,42 det senare åter kan
vara att föredraga ur processekonomisk synpunkt.
Ett skäl att föreskriva periodiska skadeståndsbetalningar kan
vara att borgenären skulle få större skadestånd än som erford
rades för att täcka förlusten om han fick hela beloppet betalat
omedelbart. Det korrekta resultatet kan också nås därigenom
att man beräknar ett engångsbelopp genom att diskontera de
framtida belopp som egentligen bort utgå.43

6. Icke-ekonomisk skada.
Det har förut nämnts att man under benämningen ersättning
för icke-ekonomisk skada sammanfattar två slag av ersättning:
ideellt skadestånd och allmänt skadestånd för avtalsbrott.44
Bland olika former av ideellt skadestånd är det framför allt
ersättning för sveda och värk som för kontraktsrättens del
har en viss aktualitet, övriga former av ideellt skadestånd läm
nas här helt åsido.
a) Ersättning för sveda och värk.

Problemet om ersättning för sveda och värk har liksom pro
blemet om ersättning för ekonomisk personskada sin väsentliga
betydelse utanför kontraktsförhållanden, och det kan därför
liksom sistnämnda problem i huvudsak förbigås i denna fram
ställning. Dock är det nödvändigt att med några ord beröra
frågan i vilken utsträckning ersättning för sveda och värk
över huvud taget utdömes i kontraktsförhållanden.
I tysk rätt ges ersättning för sveda och värk (Schmerzensgeld) då
skadestånd utgår »wegen unerlaubter Handlung» (BGB § 847). Mot
svarande bestämmelse saknas för kontraktsrättens del, och man har
därav dragit den slutsatsen att ersättning för sveda och värk icke skall
42 Ibland skymtar tanken på att detta skulle vara möjligt även om samt
liga belopp utdömts på en gång, jfr H 1879 s. 487 (hyresersättningen från
stadsfullmäktige) och 1886 s. 506 (JustR Huss). Märk också att i först
nämnda fall gäldenären lämnades frihet att vid varje tid undgå skadestånd
genom att prestera in natura.
43 Se H 1920 s. 406 (engångsersättning för mistad servitutsrätt).
44 Se ovan § 44 vid not 26—29.
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ges då skadeståndsskyldigheten grundas på kontraktsbrott (men väl
då ett kontraktsbrott samtidigt är en »unerlaubte Handlung»). Se
Enneccerus & Lehmann § 250.

Svensk rätt har i SL 6:2 en mot BGB § 847 svarande regel
om ersättning för sveda och värk då skadestånd utgår på grund
av culpa utanför kontraktsförhållanden. Det förefaller som
om HD vore benägen att följa tysk rätt även därutinnan att
ersättning för sveda och värk icke ges då skadeståndsskyldig
heten grundas på ett kontraktsförhållande. De avgöranden som
finnas ge emellertid ej klart belägg för att det just är denna
distinktion som varit vägledande, och härtill kommer att frågan
framför allt blir aktuell på ett område där någon klar och
vedertagen gräns mellan kontraktsansvar och utomkontraktligt
ansvar icke finnes, nämligen på området för avlämnares garanti
för egendoms ofarlighet.45 Här finnas å ena sidan två domar i
vilka ett yrkande om ersättning för sveda och värk förklarats
icke lagligen kunna bifallas,46 å andra sidan ett stort antal
domar i vilka utgången blivit den motsatta, utan att ens någon
tvekan hos domstolen kommit till uttryck.47 Förf, anser sig icke
kunna avgöra vilka omständigheter som bestämt utgången i
de två förstnämnda domarna.
b) Allmänt skadestånd för avtalsbrott.

Kollektivavtalslagen 8 § 2 st. stadgar, att man vid bedö
mande om och i vad mån skada uppstått skall taga hänsyn även
till »intresset i avtalets upprätthållande och övriga sådana om
ständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse». Semester
lagen 23 § nämner i analogi härmed »arbetstagarens intresse
av att erhålla semester och övriga sådana omständigheter av
annan än rent ekonomisk betydelse». Också hembiträdeslagen
19 § framhåller att man skall beakta »omständigheter av annan
45 Se ovan § 22 vid not 59 ff.
46 H 1934 s. 190 (hyresgäst psykiskt skadad av buller från angränsande
lägenhet), 1945 s. 676 (skada genom att köpare av alunpulver fått bly
socker) .
47 H 1901 s. 216, 1902 s. 185, 1920 s. 403, 1932 s. 457, 1934 s. 371, 1943
s. 188, 1947 s. 126, 1948 s. 173, 1949 s. 460.
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än rent ekonomisk, betydelse». Lagen om förenings- och för
handlingsrätt slutligen stadgar i 23 §, att under skadestånd skall
inbegripas jämväl »ersättning för personligt lidande samt för
intrång i den kränktes intresse av att ostört bedriva sin verk
samhet».48
Realiteten bakom dessa bestämmelser är att man haft behov
av en påföljd, som har samma preventiva effekt som ett ekono
miskt skadestånd, som fungerar även om någon ekonomisk
skada ej uppstått och som icke har straffets infamerande karak
tär. Denna realitet har man lindat in i åtskilliga vaga talesätt,
som ge sken av att det rör sig om reparation av liden skada.49
Detta slag av skadestånd brukar kallas »allmänt skadestånd»
eller »skadestånd för avtalsbrott». Den senare termen är dock
olämplig, eftersom även ekonomiskt skadestånd i kontrakts
förhållanden oftast utgår »för avtalsbrott». Förf, föredrar den
otvetydiga termen »allmänt skadestånd för avtalsbrott».
Syftet med allmänt skadestånd för avtalsbrott är preventivt,
och skadeståndets storlek avpassas i praktiken med hänsyn
härtill. I främsta rummet beaktas avtalsbrottets grovhet. Där
vid tyckes AD i viss utsträckning tillämpa fasta normer, mot
svarande ett slags bötestaxor. Om skadevållaren gjort vinst på
avtalsbrottet, kan skadeståndet användas för att beröva honom
denna vinst; även härigenom tillgodoses ett preventivt syfte men
icke ett reparativt, eftersom beloppet icke tillfaller den på vars
bekostnad vinsten gjorts. I allmänhet synes man icke döma ut
allmänt skadestånd samtidigt med ett ur preventiva synpunkter
tillräckligt ekonomiskt skadestånd.50
Med hänsyn till den fullständiga frihet domstolen har vid
utmätande av skadeståndsbeloppet bli reglerna om jämkning
48 Nära överensstämmande lagen om förbud mot arbetstagares avskeiande med anledning av värnpliktstjänstgöring 5 § samt lagen om förbud
tnot arbetstagares avskedande i anledning av äktenskap eller havande
skap 4 §.
49 Se Ekelöf, Straffet, s. 122 ff., jfr Schmidt, Kollektiv arbels•ätt, s. 206 ff., och Bergström, Kollektivavtalslagen, s. 147 ff.
50 Se om AD:s praxis närmare Schmidt, a.a. s. 208 f., och Berg; t r ö m, a.a. s. 149 ff. Se också AD:s ordf, i KProp 1940 nr 106 s. 30.

527

§ 47

SKADESTÅND

av skadestånd obehövliga för dessa fall.51 Däremot begränsas
domstolens frihet av kollektivavtalslagens tvåhundrakronorsregel.52
Någon gång användes allmänt skadestånd för avtalsbrott med
tillämpning av de angivna lagrummen såsom surrogat för eko
nomiskt skadestånd, nämligen i sådana fall då det är antagligt
att ekonomisk skada uppstått men tillräcklig utredning icke
kan vinnas om dess omfattning.53 Samma resultat kan emel
lertid utan stöd av dylika lagbestämmelser nås också därigenom
att domstolen såsom ekonomiskt skadestånd dömer ut ett på
mycket lösa grunder uppskattat belopp. Att detta också sker
har omtalats i det föregående. Gränsen mellan ekonomiskt
skadestånd och allmänt skadestånd för avtalsbrott är här i
själva verket flytande.54
Allmänt skadestånd för avtalsbrott motsvarar närmast vad som i
dansk lagstiftning på arbetsrättens område kallas »bod» och i finsk
motsvarande lagstiftning kallas »plikt». Se bl.a. Popp-Madsen,
Bod (1933).

§ 4$

B. Förutsättningarna för skadeståndsskyldighet.

Läran om skadestånd i kontraktsförhållanden domineras lik
som läran om skadestånd utanför kontraktsförhållanden av
den s.k. culparegeln, vilken i korthet innebär att vållande å
gäldenärens sida år en nödvändig och tillräcklig förutsättning
för att gäldenären skall bli skadeståndsskyldig.1 Denna huvud
regel måste emellertid förses med åtskilliga tillägg.
Traditionellt avser culparegeln endast vållande in contractu.
Begreppet vållande in contrahendo har emellertid numera fått
en vidsträckt användning i rättslivet,2 och det förefaller som om
man vore benägen att, under trycket av nedärvda föreställ51
52
53
54
1
2

Jfr ovan § 47 vid not 29.
Jfr ovan § 47 vid not 21.
Se Bergström, a.a. s. 149 ff.
Se ovan § 44 vid not 5 och 28 samt § 45 vid not 23.
Begreppet vållande behandlas ovan § 29.
Om detta begrepp se ovan § 29 vid not 64 ff.
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ningar om vällandets betydelse, extendera culparegeln även
till denna form av vållande. Detta skulle ge culparegeln den inne
börden att någon form av vållande — in contractu eller in
contrahendo — är en nödvändig och tillräcklig förutsättning
för skadeståndsskyldighet.
Uppgiften blir nu att undersöka, dels i vilken utsträckning
vållande in contractu är en tillräcklig förutsättning för skade
ståndsskyldighet, dels i vilken utsträckning vållande in con
trahendo är en tillräcklig förutsättning för skadeståndsskyldig
het, dels ock i vilken utsträckning vållande icke är en nöd
vändig förutsättning för skadeståndsskyldighet.
Härtill kommer ett särskilt bevisbördeproblem : om vållande
är en nödvändig förutsättning för skadeståndsskyldighet, vilken
part har då bevisbördan för vållande?
1. Vållande in contractu en tillräcklig förut
sättning för skadeståndsskyldighet?
Att vållande in contractu i allmänhet är en tillräcklig förut
sättning för skadeståndsskyldighet står utom diskussion. Regeln
har visserligen icke uttryckts i något generellt lagbud, men den
kan beläggas i många speciella sådana, liksom i rättspraxis.
Det skulle dock vara ändamålslöst att här hopa dylika belägg.
Med gäldenärens vållande likställes i viss omfattning vål
lande hos hans medhjälpare. Denna fråga har behandlats i det
föregående.3
Det förekommer emellertid att skadeståndsskyldighet in
träder endast om det på gäldenärens sida föreligger ett vållande
som är så kvalificerat att det kan karakteriseras såsom uppsåt
eller grov vårdslöshet.4 Associationsrätten ger i vissa fall en
dylik lättnad åt en delägare, såvitt angår dennes ansvar för
överträdelse av den lag som reglerar associationsformen ifråga
eller av bolagsordning, resp, stadgar.5 Framför allt har denna
3 Se ovan § 29 vid not 32 ff.
4 Om dessa begrepp se ovan § 29 vid not 24—27.
5 Se ABL 208 och 209 §§, FL 106 och 107 §§, lagen om bankrörelse
177 och 178 §§, lagen om försäkringsrörelse 320 och 321 §§. Jfr W i n34 — 557460
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form av lättnad betydelse inom frakträtten. Sålunda har en
järnväg enligt järnvägstrafikstadgan skyldighet att betala
skadestånd blott då gods skadats genom uppsåt eller grov vårds
löshet å järnvägens sida.6 Luftbefordringslagen gör en motsva
rande begränsning i fraktförarens ansvarighet såvitt angår
skada uppkommen genom navigeringsfel.789Även Haaglagen fri
tager fraktföraren från ansvar för skada uppkommen genom
navigeringsfel; här saknas reservationen för uppsåt och grov
vårdslöshet, men den skall måhända underförstås såvitt gäller
en navigeringsförsummelse av redaren själv.89
Vid sidan av dessa i lag stadgade inskränkningar i culparegelns användningsområde kan det vara anledning att peka på
ett par situationer, där denna regel väl icke helt är satt ur
spel men där i verkligheten icke skadestånd utan blott värde
ersättning utdömes även om culpa ligger gäldenären till last.
Nyttjanderättslagen ger utförliga regler om arrendators rent
strikta ansvar för värdeersättning10 men nämner däremot intet
om att arrendatorn därjämte skulle bära skadeståndsansvar
enligt culparegeln. I praktiken har också detta senare alternativ
ro th, Strödda uppsatser, II s. 24 f., om vissa äldre regler av motsvarande
innebörd.
6 Järnvägstrafikstadgan § 87. Då skadeståndsskyldighet ej föreligger
kan emellertid järnvägen i regel åläggas utgiva värdeersättning, se ovan
§ 31 vid not 19.
7 Luftbefordringslagen 20 och 25 §§.
8 Haaglagen 4 § 2 mom. 1 st. a.
9 FJB 1947 4: 13 och 14 stadga, liksom motsvarande regler i FJB 1909
4: 13 och 18, skadeståndsskyldighet (och hävningsrätt) om säljaren utan
skäl »vägrar» eller »undandrager sig» att fullgöra vissa förpliktelser. Detta
kunde tyckas innebära att tredska (dvs. ett på visst sätt kvalificerat upp
såt) skulle vara en nödvändig förutsättning för skadeståndsskyldighet.
Med all sannolikhet är detta dock icke meningen; lagberedningen torde ha
skrivit lagrummen kasuistiskt med tanke på de mest praktiska fallen, utan
att åsyfta en inskränkning av culparegeln. Orden »utan skäl» synas vara
en reservation för dröjsmål på borgenärens sida, jfr SOU 1947:38 s. 199
och A I m é n, PM om JB, s. 192.

10 Se ovan § 31 vid not 13.
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kommit helt i skymundan.11 Vidare skall enligt sjölagen 118
och 120 §§ värdeersättning utgå då gods skadats genom culpa
å bortfraktarens sida; dock ange motiven till 120 § att man
under särskilda omständigheter skall kunna gå utöver värde
ersättningen och utdöma ett skadestånd.12
Frågan om skadestånd över huvud taget skall utgå vid sidan
av dröjsmålsränta kommer att upptagas till behandling se
nare.13
Ytterligare har man att räkna med att en gäldenär, som bär
skadeståndsansvar enligt culparegeln, kan genom avtal fri
skrivas från skadeståndsskyldighet.
Det är en gängse uppfattning att en dylik friskrivning icke
kan åberopas om gäldenären själv uppsåtligen framkallat
skadan, måhända icke heller om han framkallat den genom
grov vårdslöshet.14 Några belägg ur rättspraxis för denna upp
fattning synas dock ej stå att finna.
Utöver vad som sålunda må gälla har lagstiftningen i flera
fall begränsat möjligheten för en gäldenär att friskriva sig från
skadeståndsskyldighet. Culparegeln är sålunda tvingande ifråga
om hyresvärds ansvar för fel i lägenheten,15 liksom ifråga om
fraktförarens ansvar för skada å gods enligt Haaglagen.16 Sjö
lagen låter culparegeln gälla för ett större område än Haag
lagen och gör den tvingande för en del av detta område: frakt
föraren får friskriva sig generellt beträffande levande djur och
11 Jfr dock frågan om arrendators skyldighet att ersätta jordägarens
förlust på grund av underlåtenhet att återställa jorden plöjd och besådd,
se H 1918 s. 449, 1919 s. 551, 1920 s. 484 och 1921 s. 420.
12 Se SOU 1936: 17 s. 149 ff. samt KProp 1936 nr 133 s. 70. Se vidare
nedan § 48 not 63 och § 49 vid not 55.
13 Se nedan § 48 vid not 45—48.
14 Se FHB 1850 15: 12 och SOU 1936:54 s. 55 f. samt Hult, Civilrätts
liga spörsmål, s. 66 ff., U s s i n g, Alm. Del3, § 17 I, och Enkelte Kontrak
ter2, § 51 III B 1.
15 NyttjL 3:19. Jfr Lejman i TfSA 1943 s. 119 ff. Till diskussionen
om hyresrättens friskrivningsklausuler må dock anmärkas, att en forcemajeure-klausul innebär friskrivning från strikt ansvar, icke från culpaansvar. Jfr nedan § 48 vid not 64.
16 Haaglagen 3 § 8 mom. och 4 § 2 mom. 2 st. Jfr Brskh us, Rede
rens husbondsansvar, s. 61 ff.
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däckslast och i övrigt för navigeringsfel och medhjälpares vål
lande till brandskada, men eljest icke.17
Slutligen är att anteckna, att skadeståndsskyldighet kan in
träda om en gäldenär i samband med uppfyllelse svikligen
döljer att uppfyllelsen är oriktig eller att uppfyllelseobjektet
avviker från garanterad standard, i den mån icke sådan skyl
dighet föreligger redan därförutan.18

2. Vållande in contrahendo en tillräcklig för
utsättning för skadeståndsskyldighet?
Att svikligt förfarande vid avtals ingående medför skade
ståndsskyldighet är obestritt.19 Problemet gäller om även vål
lande av mindre kvalificerad beskaffenhet har denna verkan.
Vid diskussionen av detta problem behandlas lämpligen förplik
telser till uppfyllelse och garantiförpliktelser var för sig.
Vad först beträffar förpliktelser till uppfyllelse kan man
konstatera att problemet sällan synes bli aktuellt. Det har dock
diskuterats i doktrinen. Vissa författare ha velat läsa köplagen
23 § så, att man av dess ordalag eller åtminstone av grunderna
för lagrummet skall sluta att säljaren är skadeståndsskyldig
även vid culpa in contrahendo; andra ha icke ansett tillräck
liga skäl föreligga för en dylik lagtolkning.20 Ett avgörande i
rättspraxis torde kunna läsas så att det förra alternativet accep
terats.21 Enligt Karlgren synes man »utan att göra sig skyldig
17 SjöL 122 §.
18 Detta anses ifråga om köp av lös egendom framgå av KöpL 42 §
2 st., se A 1 m é n § 42 not 95 samt W i n r o t h, Köp, s. 254.
19 Se närmare ovan § 29 vid not 84.
20 Se å ena sidan A 1 m é n § 23 vid not 44 a—48 och Karlgren i
TfR 1938 s. 473 f., å andra sidan Wi n r o t h, Köp, s. 140, och U s s i n g,
Alm. Del3, § 13 III C 1. Ussing vill emellertid oavsett tolkningen av
detta lagrum ställa upp en allmän regel att culpa in contrahendo medför
skadeståndsskyldighet.
21 H 1934 s. 209. Fallet avsåg ett leveransavtal, där ursprunglig omöjlig
het förelåg beträffande allt gods av det slag köpet avsåg. Enär säljaren vid
avtalets ingående bort äga kännedom om omöjligheten, förklarades han
skadeståndsskyldig. Enligt vad som nedan § 48 vid not 37 sägs skall ett
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till någon större djärvhet» kunna antaga att culpa in contra
hendo i allmänhet ådrager skadeståndsplikt.22
Vad härefter beträffar garantiförpliktelser kan man inga
lunda ställa upp någon allmän regel att vållande in contra
hendo skall medföra skadeståndsskyldighet.
I detta avseende är till en början att märka, att en avvikelse
i många fall icke är relevant utan att svek eller åtminstone vet
skap ligger gäldenären till last.23 Här kan alltså blott ett kvali
ficerat vållande medföra skadeståndsskyldighet. Om å andra
sidan ett dylikt för relevans tillräckligt vållande föreligger, är
gäldenären i dessa fall i allmänhet skadeståndsskyldig.24
Särskilda förhållanden föreligga emellertid ifråga om garanti
för egendoms politirättsliga beskaffenhet. Domstolarna hava på
detta område hittills icke inordnat sina avgöranden i felregler
nas system utan trevat sig fram på andra vägar.25 Man har i
allmänhet räknat med två påföljder, återgång av avtalet och
skadestånd. Häremot svara i felreglernas system de tre alterna
tiven hävning, prisnedsättning och skadestånd. Återgång mot
svarar tydligen hävning, däremot kan termen skadestånd ha
använts för att täcka såväl en prisnedsättning som ett skade
stånd i egentlig mening.26 I själva verket förefaller det som om
de belopp, vilka i tillgängliga rättsfall utdömts såsom skade
stånd, väl hade kunnat betecknas såsom prisnedsättning.27 Förf,
kan icke peka på något fall där HD gått utöver denna ram och
utdömt ett skadestånd som icke kunnat betecknas såsom pris
nedsättning. I ett par fall, där avgörandet grundats på förutsättningsläran, har HD uttryckligen förklarat att skadeståndshinder som hänför sig till allt gods av det slag köpet avsåg icke bedömas
enligt 24 § utan enligt 23 §.
22 jfR 1938 s. 473 f. Om culpa in contrahendo såsom hinder för åbe
ropande av vis major se nedan § 48 vid not 59.
23 Se ovan § 25 efter not 3.
24 Jfr om faktiska fel vid köp av fast egendom A 1 m é n, PM om JB,
s. 149, och H 1948 A 92 (V a h 1 é n, Formkravet, s. 318), om faktiska fel
vid arrende H 1945 s. 502.
25 Se ovan § 22 vid not 6.
26 Se härom nedan § 49 vid not 7—8 och 65.
27 I H 1938 s. 318 och 1948 A 130 föreskrevs uttryckligen prisnedsättning.
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skyldighet icke förelåge vid återgång av avtal på grund av orik
tiga förutsättningar.28 På detta område torde sålunda icke ens
vetskap utan blott svek medföra skadeståndsskyldighet.29
Härefter återstår att undersöka de fall då en avvikelse är
relevant vid varje slag av vållande eller t.o.m. rent strikt garanti
föreligger. Kan man för dessa fall utgå från att varje slag av
vållande medför skadeståndsskyldighet? Ja, såsom huvudregel
torde det förhålla sig så. När det gäller vårdares garanti, avlämnares garanti och fristående garanti är saken f.ö. klar ex
definitione, eftersom skadeståndsskyldighet är den enda på
följd som kommer ifråga och villkoren för relevans sålunda
sammanfalla med villkoren för skadeståndsskyldighet.30
Ett anmärkningsvärt undantag från huvudregeln föreligger
emellertid. Enligt köplagen 42 § 2 st. är vid köp av bestämt gods
säljaren skadeståndsskyldig blott om svikligt förfarande från
hans sida föreligger.31 Det har gjorts gällande att denna regel
borde tillämpas även för de garantifall, som till synes falla
under 43 § med dess regel om strikt skadeståndsskyldighet —
alltså för de fall då hela den art leveransavtalet avser är behäf
tad med fel.32
Möjligen föreligger också ett undantag vid hyra. Det dunkla
stadgandet i nyttjanderättslagen 3:11 kan, läst i belysning av
förarbetena, synas ge vid handen att hyresvärden aldrig är
skadeståndsskyldig på den grunden att relevant faktiskt fel
föreligger, även om han känt till felet — en annan sak är att
28 H 1928 s. 47, 1936 s. 368.
29 Enligt 1947 års förslag till jordabalk skall däremot rådighetsfel vara
relevant vare sig vållande föreligger eller icke och alltid medföra skade
ståndsskyldighet, se 4: 18. Jfr ovan § 25 not 5.
30 Jfr ovan § 25 efter not 86.
31 Karlgren pläderar i Avtalsrättsliga spörsmål2, s. 97 ff. (jfr s. 141),
för att culparegeln bör tillämpas även på denna punkt.
32 Se A 1 m é n § 43 vid not 83—85, Lassen, Alm. Del3, § 46 not 34,
och Lassen & Ussing, Spec. Del I, § 87 vid not 7. Enligt Lassen
avser KöpL 43 § överhuvud taget blott det fall att säljaren levererar gods
som icke är av avtalat slag, jfr härom ovan § 19 vid not 19—20. Annor
lunda Ussing, Kab2, § 15 II D 2.
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han kan bli skadeståndsskyldig om han av vårdslöshet under
låter att uppfylla sin skyldighet att avhjälpa felet.33 Om detta
verkligen är avsett förefaller dock tvivelaktigt.

3. Vållande icke en nödvändig förutsättning
för skadeståndsskyldighet?

Om vållande hos gäldenären personligen icke är en nödvän
dig förutsättning för skadeståndsskyldighet, säges strikt ansvar
föreligga. Under denna beteckning har man emellertid hänfört
dels de fall, då väl icke vållande hos gäldenären personligen
men dock vållande hos någon person på gäldenärens sida
är nödvändigt, dels de fall då överhuvud taget intet vål
lande på gäldenärens sida är nödvändigt. För att särskilja de
senare fallen, om vilka det nu uteslutande är fråga, vill förf.
— i anslutning till Hellner34 — använda termen rent strikt
ansvar.
Om rent strikt ansvar föreligger, gäller emellertid detta ofta
blott med vissa begränsningar.
Det måste alltså nu undersökas, dels i vilka fall rent strikt
ansvar föreligger, dels vilka begränsningar detta ansvar kan
vara underkastat.
a) Rent strikt ansvar vid förpliktelser till uppfyllelse.

Enligt köplagen 24 § är säljaren vid dröjsmål med full
görande av leveransavtal skadeståndsskyldig, även om dröjs
målet icke kan tillräknas honom såsom försummelse. Vid köp
av bestämt gods åter föreligger enligt 23 § endast culpaansvar.
Vidare föreligger enligt köplagen 43 § rent strikt ansvar för
det fall att säljaren levererar annat gods än som avtalats, och
enligt 50 § gäller enahanda regel vid brist i godset. För båda
fallen är föreskriften given genom hänvisning till 24 §.
33 Se KProp 1939 nr 166 s. 68 ff. samt Karlgren, Avtalsrättsliga
spörsmål2, s. 95 not 25. Jfr om skyldigheten att avhjälpa fel ovan § 3 vid
not 10.
34 Försäkringsgivarens regressrätt, s. 5 f. Grönfors, Skadelidandes
medverkan, s. 73, föredrar termen »fullt strikt ansvar».
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I övrigt saknar lagstiftningen regler som klart stadga rent
strikt ansvar såsom påföljd av underlåten uppfyllelse av en
naturaprestation.
Köplagen 23 och 24 §§ bygga på en distinktion mellan generiska och andra prestationer.35 Det är emellertid en utbredd
uppfattning att denna distinktion icke bör användas på det
sätt som lagen här gjort. Kritiken avser lagbudens tillämpning
dels på halvgeneriska köp, dels på arbetsprestationer som ingå
i säljarens åtagande.
Kritiken gäller till en början regleringen av det halvgeneriska
köpet ävensom närbesläktade leveransavtal, där arten finnes i
begränsade kvantiteter.36 Det anses självklart att ett hinder för
uppfyllelse, som träffar en viss art i dess helhet, skall hava
samma verkan vare sig köpet omfattar hela arten eller en viss
myckenhet av denna. 24 § gör i någon mån rättvisa åt denna
synpunkt då den gör undantag från det rent strikta ansvaret
vid förstörelse av allt gods av det slag eller det parti köpet
avser. Undantaget är emellertid alltför vidsträckt därigenom
att förstörelsen enligt ordalagen har denna verkan även om
vållande föreligger å gäldenärens sida. Man bör alltså enligt
härskande uppfattning icke tillämpa 24 § utan 23 § på de fall
då ett hinder för uppfyllelse avser arten i dess helhet.37
Vad härefter beträffar säljarens ansvar för arbetsprestationer
som ingå i köpet har det framhållits, att om en säljare åtagit
sig att bearbeta eller transportera godset eller vidtaga andra
åtgärder med detta, böra dylika åtaganden bedömas efter
samma regler vare sig det gäller köp av bestämt gods eller
leveransavtal. Arbetsprestationen kan — vare sig det gäller den
ena eller andra typen av köp — vara så allmänt angiven i
avtalet, att den bör bedömas enligt 24 §, men den kan också
vara så specificerad i avtalet att den bör falla under 23 §.
Detta innebär, att om t.ex. en transport enligt avtalet skall ske
med fartyget A, ett hinder som hänför sig till detta fartyg all
tid bör bedömas enligt 23 §, och att om transporten enligt av35 Jfr ovan § 4 vid not 1—18.
36 Jfr ovan § 4 vid not 15—16.
37 Se A I m é n § 24 vid not 57 a—67, U s s i n g, Kob2, § 10 II C.
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talet skall ske med ettdera av fartygen A eller B, ett hinder
som hänför sig till ettdera fartyget bör bedömas enligt 24 §,
medan ett hinder som hänför sig till båda fartygen bör bedömas
enligt 23 §.38
Dessa i doktrinen framförda och där knappast emotsagda
tolkningar av köplagen 23 och 24 §§ kunna icke beläggas i
svensk domstolspraxis, men denna innehåller å andra sidan
knappast några domar som strida mot dem. Vill man acceptera
tolkningarna, skulle man möjligen kunna formulera den regeln,
att rent strikt ansvar föreligger beträffande sådana prestationer,
där säljaren har att fritt eller inom en viss ram själv välja och
bekosta sina uppfyllelseföranstaltningar och där ett annat val
kunde ha lett till riktig uppfyllelse.
Skulle denna regel kunna tänkas gälla utanför köplagens
område? När det gäller ett tillverkningsavtal, som icke enligt
köplagen 2 § skall betraktas som ett köp, ligger det nära till
hands att anlägga liknande synpunkter, ehuru det förefaller
ovisst om man kan i doktrin och rättspraxis spåra någon ten
dens att göra det.391 övrigt måste frågan säkerligen för de allra
flesta fall besvaras nekande, såvitt gäller naturaprestationer.
Det är sålunda icke ifrågasatt att man skulle gå utöver ett
culpaansvar vid exempelvis depositionsavtal och transport
avtal, trots att den angivna regeln i och för sig, på de skäl som
anförts i diskussionen om köplagens regler, mycket väl skulle
kunna göras tillämplig.40
Det bör för övrigt anmärkas, att U s s i n g uttryckt den me
ningen de lege ferenda, att det rent strikta ansvaret vid köp
38 Se A 1 m é n § 24 vid not 68 ff., U s sin g, Alm. Del3, § 12 VI E, och
Kob2, § 11, samt Bagge i SvJT 1944 s. 872 f. Almén (§24 vid not
37—39 c) framhåller dock att culpa in contrahendo i dylikt fall ofta leder
till ansvar för utebliven transport även om 23 § skall tillämpas.
39 Jfr H 1917 s. 58 samt W i k a n d e r, Materiella arbetsbetinget,
s. 177 ff.
40 Se dock H 1932 s. 353 (fastighetssäljare, som åtagit sig att så, använde
underhaltigt utsäde, 3 mot 2 i HD för rent strikt ansvar). Jantzen,
Godsbefordring2, s. 53, vill ålägga bortfraktaren rent strikt ansvar för an
skaffningen av fartyg då bestämt sådant ej är nämnt i certepartiet.
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borde begränsas till handelsköp eller t.o.m. till köp inom stor
handeln.41
Här och var inom lagstiftningen finnas skadeståndsregler,
vilka icke uppställa krav på vållande hos gäldenären och där
för kunde synas statuera ett rent strikt ansvar, ehuru de icke,
såsom köplagen 24 §, uttryckligen utsäga att skadeståndsskyldighet föreligger evad gäldenären varit vållande eller ej.
Det är dock högst tvivelaktigt om detta alltid varit lagstifta
rens avsikt. Meningen kan också vara att man skall läsa en
dylik regel så att en hänvisning till »allmänna rättsgrundsat
ser», dvs. till culparegeln, är underförstådd. 42
I fall då rent strikt ansvar icke föreligger enligt lag, kan
gäldenären särskilt åtaga sig dylikt ansvar. Ett sådant åtagande
torde föreligga, om gäldenären »garanterat» att en viss presta
tion skall fullgöras vid en viss tidpunkt.43
Det hittills sagda har avsett underlåten uppfyllelse av naturaprestation. När det gäller underlåten uppfyllelse av penning
prestation synes ett rent strikt ansvar vara regel. Principen att
gäldenären ansvarar för sin solvens rymmes visserligen redan
inom culparegeln.44 Att rent strikt ansvar föreligger betyder
emellertid att gäldenären ansvarar för att betalningen verkligen
kommer borgenären till handa. Ett dylikt ansvar är stadgat i
köplagen 30 § och sjölagen 148 § samt framgår indirekt av
skuldebrevslagen 7 §. Dessa lagrum äro uppenbarligen att se
såsom uttryck för en allmänt erkänd regel.
Även om det sålunda i princip föreligger ett rent strikt
skadeståndsansvar vid dröjsmål med penningprestation, måste
man dock göra den reservationen att det har varit föremål för
åtskillig tvekan huruvida skadestånd överhuvud taget skall
41 Se UfR 1932 s. 103.
42 Till dessa tveksamma fall höra NyttjL 2: 14 och 15. Ifråga om NyttjL
4: 7 (1953 års lydelse) utsäga motiven att rent strikt ansvar är avsett, se
KProp 1953 nr 177 s. 36 och 72.
43 Jfr härmed den äldre doktrinens försök att finna »rättsgrunden» för
ett rent strikt ansvar i en tyst eller fingerad »garanti» hos gäldenären, se
A 1 m é n § 24 vid not 9—11 med hänv.
44 Se ovan § 29 vid not 19.

538

RENT STRIKT ANSVAR

§ 48

utgå vid temporärt dröjsmål, alltså vid sidan av dröjsmålsränta.45
Uttrycklig bestämmelse om skadestånd vid temporärt dröjs
mål ges för ett speciellt fall i skuldebrevslagen 7 §, som avser
förlust genom kursfall å mynt som ej är gångbart på betalnings
orten. Vid sidan härav innehöll lagberedningens förslag till lag
om skuldebrev en generell bestämmelse att skada skulle ersättas,
men denna föll bort under riksdagsbehandlingen. Skälet härtill
var dock ej att man ansåg att skadestånd aldrig borde utgå,
utan blott att man befarade att bestämmelsen skulle motverka
önskemålet om en restriktiv tillämpning av gängse principer
för utdömande av skadestånd.46 På grund härav torde man ha
att räkna med att domstolarna icke skola anse det uteslutet att
även utan stöd av bestämmelse i lag utdöma skadestånd utöver
dröjsmålsränta.47
Vid skuldebrevslagens tillkomst diskuterades, i anslutning
till den föreslagna men i lagen slutligen ej upptagna bestäm
melsen om skadestånd, huruvida ersättning borde kunna utgå
för all förlust, som icke täcktes av dröjsmålsräntan. Lagbered
ningen hade för sin del föreslagit den inskränkningen, att er
sättning icke skulle utgå för förlust som skulle »anses ersatt»
genom dröjsmålsräntan, och därmed velat markera, att ersätt
ning ej skulle utgå för avkastningsförlust, som ej täcktes av
dröjsmålsräntan (t.ex. förlust genom att borgenären nödgats
45 Om dröjsmålsränta se nedan § 51 vid not 6 ff.
46 Se SOU 1935: 14 s. 57 ff., KProp 1936 nr 2 s. 36 f. och 63 samt FLU
uti. 1936 nr 14 s. 15. I de danska och norska skuldebrevslagarna finnas
däremot dylika bestämmelser, se U s s i n g, Alm. Del3, § 10 II C, och
A u g d a h 1, Obligasjonsrett, s. 331 ff.
47 Jfr det långtgående uttalandet hos Marks von Würtemberg
& Sterzel, Lagen om skuldebrev3, s. 46 f. I en särställning står frågan
om ersättning för kursförlust utanför det direkta tillämpningsområdet av
SkbrL 7 §, jfr H 1951 s. 444 samt rättsfall från tiden före nämnda lags
ikraftträdande, anmärkta ovan § 45 not 34. Domstolarnas villighet att
utdöma ersättning för sådan skada lärer knappast visa något om deras
inställning till ersättning för annan skada. — Jfr ADD 1953 nr 21 (arbets
givare ålades betala allmänt skadestånd till fackförening emedan han i stor
skala betalat lägre löner än kollektivavtalet stadgade).
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låna upp kapital till högre ränta). Då nu någon bestämmelse i
ämnet ej alls givits, torde denna fråga stå öppen.48
Om rent strikt ansvar föreligger vid en viss typ av under
låten uppfyllelse, gäller emellertid detta ansvar icke utan vissa
reservationer. Man måste med andra ord avgränsa vissa casus
fall, där ansvar inträder, från andra casusfall, där ansvar icke
inträder.
En i svensk rätt vedertagen begränsning göres med hjälp av
begreppet vis major.4950
Det rent strikta ansvaret definieras där
vid så, att det omfattar hela området för casus med undantag
för de fall i vilka underlåtenheten att uppfylla orsakats av en
händelse med karaktären av vis major.
En annan begränsning, som urgerats i doktrinen, framför
allt av Alm én, kan ske med hjälp av begreppet objektiv omöj
lighet.59 Enligt detta alternativ skulle det rent strikta ansvaret
definieras så, att det omfattar hela området för casus med
undantag för de fall i vilka efterföljande objektiv omöjlighet
föreligger.
Köplagen 24 § utesluter från den rent strikta skadeståndsskyldigheten vissa casusfall. Det har i det föregående framhål
lits,51 att lagrummet på denna punkt utgör en icke medveten
kompromiss mellan två tankegångar, av vilka den ena utgår
från begreppet vis major, den andra från begreppet objektiv
omöjlighet. Den som skall tolka lagrummet måste alltså fråga
sig om skadeståndsskyldighet skall vara utesluten vid vis major
eller vid objektiv omöjlighet eller då ettdera av dessa rekvisit
föreligger (eller möjligen blott då de båda föreligga samtidigt).
I den hittillsvarande skandinaviska diskussionen har man
emellertid icke varit inställd på denna principiella motsättning
och man har därför icke ställt frågan så som förf, här gör.
Man kan i litteraturen finna uttalanden som kunde synas taga
48 Jfr Marks von Würtemberg & Sterzel, Lagen om skulde
brev3, s. 47.
49 Se ovan § 30 vid not 33 ff.
50 Se ovan § 30 vid not 39 ff.
51 Ovan § 30 vid not 47.
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ståndpunkt för det ena eller andra av dessa alternativ, men det
vore säkerligen oriktigt att taga dem såsom belägg för ett val
mellan alternativen. Ser man på de exempel som anföras synes
man emellertid i resultatet komma närmast den i doktrinen
gängse uppfattningen om man säger att såväl vis major som
objektiv omöjlighet var för sig anses böra befria säljaren från
skadeståndsskyldighet.52
I rättspraxis finnas några avgöranden som bygga på vis
major som begränsning av det rent strikta ansvaret.53 Intet av
dessa fall var sådant att objektiv omöjlighet kan sägas hava
förelegat. Å andra sidan finnes ett fall, där HD befriat en
säljare från skadeståndsskyldighet under sådana omständig
heter att objektiv omöjlighet men icke vis major förelegat.54
Det gällde emellertid här specialfallet förstörelse av (nästan)
allt gods av det slag köpet avsåg, varför avgörandet knappast
innebär ett generellt erkännande av objektiv omöjlighet såsom
befrielsegrund.55
Utanför köplagens område kan man peka på att vis major
som befrielsegrund upptagits i skuldebrevslagen 7 §.56 Även
rättspraxis ger exempel härpå,57 medan avgöranden som bygga
på begreppet objektiv omöjlighet saknas.
För att kunna åberopas såsom befrielsegrund måste enligt
köplagen 24 § en händelse vara sådan, att den »ej bort tagas
i beräkning». Detta rekvisit ligger delvis implicerat i begreppet
vis major, som förutsätter att händelsen skall vara så sällsynt
att man icke brukar taga den i beräkning.58 Om en händelse
52 Jfr Stang & Solem, Kontraktsrettens spesielle del, § 26 III,
särskilt s. 162. Jfr också U s s i n g, Kob2, § 10 II B 1.
53 H 1920 s. 178, SvJT 1943 rf. s. 15.
54 H 1916 s. 256 (frostskada på potatis från en viss gård).
55 Se härom ovan § 48 vid not 37.
56 Jfr A. Stenvall i FJFT 1947 s. 35 ff. (se också s. 225) i frågan
om en motsvarande regel gäller inom växelrätten. A u g d a h 1, Obligasjonsrett, s. 317, påpekar att SjöL 148 § saknar reservation för vis major
och drar den slutsatsen att någon sådan icke gäller.
57 Se H 1937 s. 261. Jfr också H 1906 s. 124 (se ovan § 30 not 46), 1917
s. 58. Hur H 1948 s. 268 skall läsas är oklart.
58 Jfr ovan § 30 yid not 38.
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är av denna beskaffenhet kan det dock hända att gäldenären
in casu haft sådan kännedom om förhållandena, att han bort
taga den i beräkning. Denna gäldenärens culpa in contrahendo
medför då att händelsen blir irrelevant.59
Det har emellertid gjorts gällande, att den begränsning av
det rent strikta ansvaret som kan vinnas med hjälp av begrep
pen vis major och objektiv omöjlighet är otillräcklig. Det blir
då nödvändigt att granska de återstående casusfallen något
närmare.
Härvid måste till en början erinras om att en gäldenär kan
betecknas såsom vårdslös trots att han är okunnig om sin för
pliktelse eller lider brist på erforderliga penningmedel.60
Kvar står då endast två orsaker till underlåten uppfyllelse
— allt i den mån det icke föreligger vis major —, nämligen
dels att gäldenären av rent personliga skäl (sjukdom, värn
plikt etc.) är förhindrad att vidtaga åtgärder för uppfyllelse,
dels att gäldenärens uppfyllelseföranstaltningar slå fel.
Om betydelsen av att gäldenärens uppfyllelseföranstaltningar
slå fel har det förts en livlig diskussion. Numera synes den
meningen vara förhärskande, att man åtminstone i åtskilliga
fall bör fritaga gäldenären från skadeståndsskyldighet om hans
uppfyllelseföranstaltningar slå fel; rättspraxis har dock ej haft
tillfälle att taga ställning till frågan.61 Det är för övrigt icke
ovanligt att exempelvis en säljare genom ett särskilt förbehåll
för »varans lyckliga framkomst» åstadkommer just en dylik
begränsning av skadeståndsskyldigheten.62
Skulle doktrinens uppfattning på denna punkt vinna gehör,
blir skillnaden mellan culpaansvar och rent strikt ansvar i reali
teten ganska liten. Det blir då också stor anledning att frångå
59 Se A 1 m é n § 24 vid not 39 d—40 och vid not 98 i—99 b. Jfr Sv JT
1942 rf. s. 43.
60 Se ovan § 29 vid not 20 och 19.
61 Se ovan § 30 vid not 40—45 om A 1 m é n samt vidare U s s i n g,
Kob2, § 10 II B 2, för en strängare ståndpunkt (jfr dock UfR 1949 s. 232),
samt Lundstedt i SvJT 1921 s. 343 ff., Kristen Andersen i
SvJT 1944 s. 625 ff. och i Kjopsrett, s. 77 ff„ Bagge i SvJT 1944 s. 853 ff.
och L j u n g m a n, Sydfruktslasten, för en mildare ståndpunkt.
62 Se om denna klausul ovan § 4 vid not 54—55.
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det hittills gängse sättet att framställa det rent strikta ansvarets
innebörd och övergå till att ange skillnaden mellan culpaansvar
och rent strikt ansvar genom att precisera vilka fall som till
komma utanför området för culpa. På sakens nuvarande stånd
punkt är det dock icke möjligt att göra en dylik precisering.63
Det kan vara anledning att i detta sammanhang i korthet skissera
den tyska rättens regler om skadeståndsskyldighet vid dröjsmål (jfr
ovan § 19 efter not 4 och § 30 efter not 48 om begreppen Verzug och
Unmöglichkeit).
Huvudregeln är att skadeståndsskyldighet förutsätter vållande. På
vissa punkter går man emellertid utöver denna culparegel till ett rent
strikt ansvar. Lagreglernas tekniska konstruktion är följande:
A. Gäldenären förklaras ansvara dels för eget vållande (§ 276),
dels för vissa andra omständigheter (§§ 278 och 279).
B. 1. Gäldenären förklaras vara skadeståndsskyldig om prestatio
nen blir.omöjlig på grund av en omständighet för vilken han an
svarar (§ 280).
B. 2. a) Verzug inträder om prestationen uteblir på grund av en
omständighet för vilken gäldenären ansvarar (§§ 284 och 285).
b) Gäldenären förklaras vara skadeståndsskyldig vid Verzug (§ 286).
De omständigheter som ge upphov till skadeståndsskyldighet utan
gäldenärens eget vållande (Erfolgshaftung) äro dels vållande av legala
ställföreträdare och av medhjälpare (§ 278), dels Unvermögen bei
Gattungsschulden (§ 279). Här har sistnämnda regel intresse.
§ 279 kunde synas ge en regel att gäldenären vid genusskulder
ansvarar för subjektiv omöjlighet oberoende av vållande eller, annor
lunda uttryckt, att han där har ett rent strikt ansvar som bortfaller
vid objektiv omöjlighet. Det är emellertid allmänt erkänt att lagrum63 Sjörätten ger exempel på en liknande — ehuru längre hunnen —
glidning från rent strikt ansvar till culpaansvar, nämligen ifråga om bortfraktarens transportansvar. SjöL 1667, 1864 och 1891 stadgade alla ett
rent strikt ansvar för värdeersättning, med reservation för force majeure.
Denna reservation var emellertid i SjöL 1891 142 § utformad på ett sådant
sätt att man i realiteten närmade sig en skärpt culparegel, och den hade
särskilt i dansk och norsk praxis tolkats på detta sätt. År 1936 kunde man
därför gå över till en ren culparegel (se den nya 118 §), utan att detta
uppfattades såsom någon nämnvärd förändring av rättsläget. Därmed
aktualiserades också frågan om ansvaret skulle utvidgas från att avse
värdeersättning till att avse skadestånd; en fråga som visserligen icke
ställdes klart men dock har satt sina spår i motiven till 120 § (se härom
ovan § 48 vid not 12). Se om hela utvecklingen bet. 1887 om sjölag s. 108,
Köersner i TfR 1919 s. 109 ff. samt SOU 1936: 17 s. 144 f.
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met har fått en misslyckad avfattning och det tolkas icke heller på
angivet sätt. Den regel som intolkas i lagrummet är att var och en
måste ansvara för sin finansiella prestationsförmåga. Om det däremot
rör sig om subjektiv omöjlighet som icke sammanhänger med gäldenärens ekonomiska ställning, anses lagrummet otillämpligt och man
har då att återfalla på huvudregeln om culpaansvar. Jfr Enneccerus & Lehmann §46 II. Att döma av de exempel, som i detta
sammanhang bruka anföras, skulle enligt tysk uppfattning säljaren
av A 1 m é n s sydfruktslast icke bliva skadeståndsskyldig under de
av Almén angivna förutsättningarna. Däremot anses en säljare icke
kunna ursäkta sig med att hans leverantörer svikit honom.

Det är mycket vanligt att en gäldenär, som bär ett rent strikt
ansvar, genom särskilt förbehåll begränsar detta ansvar mer
än vad som följer av regeln om vis major (och av en ev. regel
om objektiv omöjlighet). Detta sker genom s.k. force-majeureklausuler av mycket växlande utformning, enligt vilka även
händelser av mera vardaglig art, t.ex. en strejk, som hindra
gäldenären från fullgörelse, skola fritaga honom från skadeståndsskyldighet. Vanligen åsyfta emellertid force-majeure'
klausulerna icke blott att lindra ett rent strikt skadestånds
ansvar utan även att ge gäldenären en vidsträcktare rätt att
frånträda sin förpliktelse på grund av ändrade förhållanden.
De skola i senare fallet tillämpas icke endast då en viss angiven
händelse utgör hinder för prestation utan även då den blott
framkallat en kostnadsökning. Denna fråga behandlas i annat
sammanhang.64
Lagen om handel med utsädes varor 6 § gör emellertid köp
lagens regler om skadeståndsskyldighet på grund av fel i gods
tvingande i så måtto som vissa formkrav uppställas för en friskrivningsklausul.65
Vid sidan av de i det föregående återgivna reglerna om rent
strikt ansvar brukar man ibland ställa upp en särskild regel,
64 Se nedan § 59 vid not 70 ff. Se vidare Almén § 24 vid not 91 a ff.,
Godenhielm, Om säljarens bundenhet under ändrade förhållanden,
kap. V och VI, samt Om force-majeure-klausuler i köpeavtal och befraktningsavtal, Sthm 1940. Jfr Handelsbruk V nr 300 (sedvana att säljare icke
behövde betala skadestånd på grund av fel i sålt gods).
65 Se ovan § 2 not 17.
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som leder till en utvidgning av användningsområdet för rent
strikt ansvar och till en skärpning av detta ansvars innebörd.
Denna särskilda regel betecknas såsom principen om »perpetua
tio obligationis». I vilken utsträckning en sådan princip verk
ligen gäller är emellertid ovisst.
Principen ifråga är lagfäst i tysk rätt (BGB § 287), schweizisk rätt
(OR Art. 103) och fransk rätt (Cciv art. 1245).

Om det föreligger ett dröjsmål å gäldenärens sida, kan det
inträffa att frågan om skadeståndsskyldighet ligger olika till
beträffande olika delar av dröjsmålet. Det kan vara så att gäldenären vållat en del av dröjsmålet men icke en annan del
därav. Det kan också vara så att en del av dröjsmålet orsakats
av vis major, en annan del icke. Utgångspunkt för behandlingen
av dylika fall är att varje del av dröjsmålet skall behandlas för
sig. Om alltså ett dröjsmål till en början icke är av beskaffenhet
att ådraga gäldenären skadeståndsskyldighet men senare får
denna karaktär, skall gäldenären blott ersätta skada som orsa
kats av dröjsmålets senare del.
Principen om perpetuatio obligationis gör ett undantag från
denna huvudregel. Undantaget innebär, att om det vid någon
tidpunkt föreligger ett dröjsmål som ådrager gäldenären skade
ståndsskyldighet — enligt culparegeln eller enligt någon regel
om rent strikt ansvar — så smittar detta förhållande av sig på
härefter kommande dröjsmål så, att gäldenären måste ersätta
jämväl av sistnämnda dröjsmål orsakad skada, även om detta
dröjsmål betraktat för sig icke skulle ådraga honom skade
ståndsskyldighet. Ett rent strikt ansvar skärpes sålunda därhän
att begränsningen med hänsyn till vis major och ev. längre
gående begränsningar bortfalla, och ett culpaansvar utbytes
mot ett dylikt skärpt rent strikt ansvar. Detta innebär, dels att
ett fortsatt temporärt dröjsmål under alla omständigheter med
för skadeståndsskyldighet, dels att den skada som uppkommer
av att dröjsmålet blir definitivt i varje fall skall ersättas.66 Dock
66 För denna regel H 1878 s. 65, 1919 A 403, 1920 A 477 (JustRn
Köersner, Skarstedt, och von Seth), 1922 s. 113, 1923 s. 266, 1924 A 403.
Jfr också H 1922 s. 205 (rätt att frånträda kunde ej åberopas) och 1954
35 — 557460
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gör man den reservationen att gäldenärens ansvar icke skärpes
om den händelse, som orsakat dröjsmålets senare del, skulle
ha inträffat även om riktig uppfyllelse från början skett.67
Principen om perpetuatio obligationis kan ur en viss syn
punkt sägas vara ett undantag från eljest tillämpade regler
om adekvat kausalitet, i det att gäldenären på grund av dröjs
målets första led ålägges att ersätta skada av det fortsatta dröjs
målet även i de fall då detta icke är en adekvat följd av den
omständighet som ursprungligen grundläde skadeståndsskyldigheten. Det är ur denna synpunkt principen mött motstånd inom
doktrinen.
A 1 m é n (§ 17 vid not 152—161) opponerar sig sålunda kraftigt
mot principen perpetuatio obligationis, i den mån denna innebär att
kravet på adekvans uppgives. Hult (Juridisk debatt s. 137 ff.) har
diskuterat problemet närmast med sikte på de fall då det efter ett
ansvarsgrundande svävande dröjsmål blir definitivt omöjligt att
prestera. Han har därvid, med utgångspunkt från ett mycket vid
sträckt adekvansbegrepp (se härom ovan § 28 vid not 25), sökt förena
ståndpunkterna sålunda, att något avsteg från adekvansregeln i själva
verket icke föreligger i de fall, då gäldenären haft anledning påräkna,
att borgenären på grund av dröjsmålet skulle häva avtalet, ehuru
hävningen nu i stället kommer av sig själv genom att omöjlighet in
s. 573 (friskrivningsklausul i certeparti ansågs ej tillämplig på hinder upp
kommet då gäldenären befann sig i dröjsmål). Mot regeln H 1937 s. 1 (jfr
JustR von Steyern) samt möjligen H 1907 s. 383 (märk att det an
sågs erforderligt att åberopa kontraktets innehåll), jfr också ADD 1933
nr 106. I H 1911 s. 488 (HD:s minoritet) uppkom aldrig problemet, emedan
avtalet stadgade ett vite som till hela sitt belopp aktualiserades redan av
dröjsmålets första led.
Tankegångar erinrande om principen perpetuatio obligationis ha fram
förts även på andra områden, se ovan § 37 not 96 om AvbetL 2 §
2 st. samt KProp 1945 nr 236 s. 53 och 68 om UL 88 c §.
67 Se H 1878 s. 65, där det icke kunde påstås att en under dröjsmålet
inträffad olyckshändelse skulle ha inträffat vid rättidig leverans, och
H 1923 s. 266, där meningarna voro delade i frågan om något dylikt styrkts.
Tysk rätt godtar att en annan händelse skulle ha åstadkommit samma
skada, medan schweizisk rätt kräver bevisning om att samma händelse
(dvs. en händelse av samma karaktär) skulle ha inträffat, se Oser Art. 103
not 12. Ibland göres å andra sidan gällande att bevisning att skadan ändock
skulle ha inträffat är irrelevant, se Niels Lassen i TfR 1889 s. 61 f.
Jfr ovan § 45 vid not 28.
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träder. Hade åter gäldenären icke haft anledning räkna med att dröjs
målet skulle leda till hävning, eller förelåg överhuvud taget ingen
hävningsrätt, borde enligt Hult omöjligheten vara utan betydelse
för skadeståndsberäkningen. Se även R o o s, Prestations omöjlighet,
s. 110 ff., samt U s s i n g, Alm. Del3, § 12 VI B. Om hävning ur
adekvanssynpunkt se ovan § 46 vid not 3.

Principen om perpetuatio obligationis är en speciell utform
ning av ersättningsskyldigheten vid dröjsmål. Besläktad här
med är den s.k. casus-mixtus-principen, som avser ersättnings
skyldigheten vid brott mot särskilda handlingsregler vid för
pliktelser att visa omsorg. Denna har behandlats i det före
gående i sammanhang med frågan om rätt att slippa stå faran
såsom påföljd.68
b) Rent strikt ansvar vid garantiförpliktelser.

Då en garanti avser framtiden torde skadestånd över huvud
taget icke komma ifråga såsom påföljd av avvikelse. Det blir
alltså här endast fråga om garanti som avser nutid eller för
fluten tid.
Rent strikt skadeståndsansvar kan ifrågakomma endast om
garantin är rent strikt, dvs. om den är så beskaffad att en av
vikelse kan vara i något avsende relevant utan att culpa in
contrahendo ligger gäldenären till last.69
Det förefaller som om man skulle kunna göra den generella
iakttagelsen att gäldenären bär ett rent strikt skadestånds
ansvar i de fall då garantin är rent strikt och grundas på
enuntiation eller tillförsäkran.70
En rent strikt garanti kan emellertid förekomma även i
andra fall71 och i vissa av dessa är skadeståndsskyldigheten
68 Se ovan § 42 vid not 6—13.
69 Jfr ovan § 25 vid not 4.
70 Så i varje fall KöpL 42 § 2 st. (om 43 § jfr nedan) och NyttjL 2:25
(jfr FJB I 1905 s. 148, där denna sats anföres såsom självklar). Så också
FJB 1909 4: 14 (jfr FJB II 1908 s. 185, »såsom naturligt är») och FJB
1947 4: 16. Annorlunda beträffande oriktig positionsuppgift för fartyg
Jantzen, Baltconcertepartiet2, s. 17 och 190, samt R o r d a m, Baltconcertepartiet, s. 31.
71 Se ovan § 25 vid not 4 ff.
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rent strikt. Detta gäller framför allt överlåtares och upplåtares
garanti för egendoms sakrättsliga beskaffenhet.72 Här måste
emellertid en reservation göras för de förut omtalade fall då
ett rättsligt fel är relevant även om vetskap föreligger på borge
närens sida.73 Om flertalet av dessa fall gäller att skadeståndsskyldigheten bortfaller, om borgenären insett eller bort inse
felet.74 Om felet består i att såld fastighet är för högt belastad
med inteckning för fordran, spelar dock — i allt fall enligt
jordabalksförslagen — borgenärens vetskap ingen roll, men
däremot göres den begränsningen att skadestånd utgår endast
om köpet hävts.75
Ytterligare föreligger — ex definitione — rent strikt skadeståndsskyldighet då vårdares och avlämnares garanti är rent
strikt.76
Vid garantiförpliktelser förekommer icke någon begränsning
av det rent strikta ansvaret som skulle motsvara vis-majorundantaget vid förpliktelser till uppfyllelse.
4. Bevisbördan för vållande.
Det förekommer ofta att vållande hos gäldenären presumeras.
Denna presumtion gäller emellertid aldrig någon annan form
72 Se KöpL 59 §, FJB 1909 4:5, 16 och 24, FJB 1947 4: 18, 20 och 23,
NyttjL 1:5 och 6. Jordabalksförslagen torde på denna punkt överens
stämma med vedertagen praxis, se beträffande hemulsskyldighet A 1 m é n,
PM om JB, s. 225 f.
73 Se ovan § 25 vid not 25 ff.
74 Se om säljares ansvar för sin äganderätt KöpL 59 § samt FJB 1909
4:24 och FJB 1947 4:20 och 23 ävensom A 1 m é n, PM om JB, s. 225 f.,
om upplåtares ansvar för sin äganderätt Hasselrot, HB, VI s. 1090,
och NyttjL 1:6 (jfr 2:26 och 3: 18), om upplåtares ansvar för frånvaro av
annan nyttjanderätt Hasselrot, a.st. och NyttjL 1:5 (jfr 2:26 och
3: 18). Hasselrot vill dock vid lega av lös egendom kräva vetskap för att
skadeståndsskyldigheten skall bortfalla.
75 Se FJB 1909 4:17 och FJB 1947 4:17 samt Helin er i SvJT 1952
s. 9 f.
76 Jfr ovan § 25 efter not 86.
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av vållande än okvalificerad culpa; man presumerar alltså
aldrig grov vårdslöshet eller uppsåt.
Presumtionen gäller endast culpa in contractu; dock är det
möjligt att man i ett nedan omtalat fall presumerar culpa in
contrahendo.
Vid förpliktelser att visa omsorg ingår vållandet redan i
rekvisiten för underlåten uppfyllelse. Det har alltså varit nöd
vändigt att undersöka hur det förhåller sig med bevisbördan
för vållande redan vid behandlingen av dessa rekvisit.77
Här återstår att undersöka motsvarande fråga vid förplik
telser att åstadkomma ett resultat.
Enligt köplagen 23 § skall säljare av bestämt gods presumeras hava vållat dröjsmål med avlämnandet. Huruvida en mot
svarande presumtion kan uppställas beträffande säljare av fast
egendom är däremot ovisst.78 Ej heller är det klarlagt huruvida
säljare av bestämt gods eller av fast egendom skall såsom
andra vårdare presumeras ha vållat ett fel som uppkommit
efter överlåtelsen men före avlämnandet. Vissa uttalanden i
svensk doktrin gå dock beträffande köp av bestämt gods i den
riktningen att vållande skall presumeras.79 Egentligen rör det
sig här om två problem: det ena gäller tiden före farans över
gång och det andra tiden därefter fram till avlämnandet. Före
farans övergång kommer presumtionen blott att få betydelse
för köparens rätt till skadestånd utöver köpeskillingen; därefter
står hela köparens intresse i godset på spel och presumtionen
blir av betydligt större vikt för honom.80
Även vid hyra förekommer en presumtion för vållande, näm
ligen ifråga om hyresvärdens skyldighet att före tillträdesdagen
avhjälpa fel, färdigställa hus eller lägenhet eller avhysa före
77 Se ovan § 20 vid not 27—30.
78 Jfr ovan § 48 not 9 om culparegelns tillämpning vid dröjsmål hos
fastighetssäljare.

79 Se Hasselrot, HB, I2 s. 258, samt A 1 m é n § 44 vid not 42—46
(jfr § 42 vid not 99—99 a). Annorlunda U s s i n g, Alm. Del3, § 12 III 4.
80 SvJT 1932 rf. s. 43 avser ett fall av det senare slaget vid köp av be
stämt gods; här presumerades vållande hos säljaren.
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gående hyresgäst.81 Likaså skall enligt sjölagen 130 § en bortfraktare presumeras vara vållande till dröjsmål.82
Vid garantiförpliktelser blir det endast fråga om culpa in
contrahendo. Ett hithörande fall, där culpa eventuellt presu
meras, är behandlat i det föregående vid diskussionen av förut
sättningarna för avvikelses relevans.83
5. S k a d e s t ån d s s k y 1 d i g h e t vid brott mot
en borgenärsförpliktelse.

En borgenär, som icke uppfyller sina förpliktelser, kan, så
som skall omtalas i det följande, bli skyldig att ersätta gäldenären de merkostnader som därigenom uppstå för denne.84
Huruvida borgenärens ersättningsskyldighet går utöver skyldig
heten att utgiva kostnadsersättning därhän att skadeståndsskyldighet föreligger kan knappast anses klarlagt.85
XIV KAP. VÄRDEERSÄTTNING.

A. Inledning.
§ 49.
Då man fastställer ett skadestånd utgår man, enligt vad som
framgått av det föregående, från den skadelidandes förlust,
som utgör summan av uteblivna intäkter och ådragna kost
nader.1 Uppskattningen av förlusten är i princip individuell:
det gäller att bestämma dessa intäkter och kostnader med
beaktande av omständigheterna just i det föreliggande konkreta
81 NyttjL 3: 11, 13 och 14. Däremot kan hänvisningen i 3: 16 till 3: 11
icke avse den i andra stycket av sistnämnda lagrum intagna bevisbörderegeln, på skäl som anföras ovan § 20 vid not 29—30.
82 Flertalet sjöfraktavtal ålägga emellertid bortfraktaren endast att visa
omsorg — han har i regel ej åtagit sig att tillhandahålla fartyget på en
viss tidpunkt vare sig i lastningshamnen eller i lossningshamnen. Om lag
rummets betydelse för dessa fall se ovan § 20 vid not 29. Jfr också SjöL
178 §.
83 Se ovan § 25 vid not 68.
84 Se nedan § 50 vid not 14.
85 Se A 1 m é n § 36 vid not 35 a ff. Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 19 IV
C 3 b, och A u g d a h 1, Obligasjonsrett, s. 384 ff.
1 Se ovan § 44 efter not 8.
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fallet. Häremot strider icke att man på grund av bevissvårig
heter kan vara tvungen att tillgripa mera allmängiltiga anta
ganden rörande vad som skulle ha hänt och vad som faktiskt
hänt.
Vissa normaliseringar ske emellertid även om icke bevissvå
righeter skulle ge anledning härtill. En sådan normalisering
föreligger då man med tillämpning av adekvanssynpunkten
skär bort alltför oväntade led i skadeförloppet.2
När det gäller förlust av eller skadegörelse å viss egendom
går man ibland ett steg vidare i denna riktning. Vissa förlust
poster äro mer än andra oberoende av den situation i vilken
egendomen befann sig och betecknas av språkbruket såsom
egendomens värde. Denna avgränsning saknar i och för sig
betydelse för skadeståndsberäkningen. En med skadeståndet
konkurrerande ersättningsform, som förf, kallar värdeersätt
ning, karakteriseras därav att man isolerar de förlustposter,
som konstituera egendomens värde, och ersätter endast dessa.
Man får emellertid icke föreställa sig att det skulle vara möj
ligt att på denna väg genomföra en fullständig normalisering.
Vi ha förut sett att en skadelidandes förlust kan fastställas
enligt tre olika standardiserade metoder, vilka i viss utsträck
ning konkurrera med varandra.3 En av dessa metoder tar sikte
på kostnaden för en verklig eller tänkt restitution, en annan på
utebliven avkastning, och en tredje på intäkten av en tänkt
avyttring. Dessa tre alternativ återkomma då det gäller värde
ersättningen. Man kan sålunda fastställa antingen ett återanskaffning svärde eller ett avkastningsvärde eller ett försälj
ningsvärde. Mellan dessa tre alternativ måste ett val ske, och
utgången av detta val kommer ofta att bero av den individuella
situation, i vilken den förlorade eller skadade egendomen be
fann sig. Härav framgår, att normaliseringen i varje fall icke
kan drivas så långt att endast ett enda »objektivt» värde kom
mer ifråga. Ytterligare tillkommer att man måste fastställa,
under vilka betingelser en återanskaffning eller en försäljning
2 Se ovan § 45 efter not 11 och § 46 vid not 2.
3 Se ovan § 44 vid not 10—15.
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skall antagas ske; även i detta avseende kommer den indivi
duella situationen att få en viss betydelse.4
Till dessa tre alternativ kommer emellertid också ett fjärde.
Man behöver ibland icke gå ut och söka efter ett värde som
kan läggas till grund för ersättningsbeloppets bestämmande,
därför att man redan har ett mellan parterna avtalat pris att
gå efter. Detta inträffar vid överlåtelse och upplåtelse, och den
på ett avtalat pris grundade värdeersättningen kan betecknas
såsom prisnedsättning.
Värdeersättning kommer blott ifråga i sådana fall då borge
närens skada består däri att han förlorat viss egendom eller
denna försämrats. Någon gång förekommer dock en extension
av vissa för värdeersättning typiska tankegångar till fall av
oriktig prestation som ligga utanför detta område. I allmänhet
har man dock ställt sig avvisande härtill.5
Eftersom värdeersättning motsvarar vissa poster i en skadeståndsberäkning inträffar det ibland att värdeersättningen blir
just så stor som ett skadestånd skulle ha blivit. Om i ett dylikt
fall borgenären har rätt till både skadestånd och värdeersätt
ning, är det likgiltigt hur man betecknar hans anspråk. Detta
förhållande inbjuder till en osäkerhet i terminologien och visar
sig också ge upphov till svårigheter vid kartläggningen av rätts
praxis.6
Dessa svårigheter framträda särskilt då det är fråga om att
avgränsa prisnedsättning från skadestånd. En genomgående
princip för de i lag eller lagförslag reglerade fallen av pris
nedsättning och däremot svarande skadestånd är emellertid,
att rätt till skadestånd alltid åtföljes av rätt till prisnedsättning,
4 Jfr Persson, Skada och värde, s. 343 ff.
5 Se om denna fråga A 1 m é n § 42 not 34 ang. dröjsmål samt H 1949
s. 381 (JustRn Strandberg och Ekberg) ang. bristande omsorg hos sysslo
man. Jfr diskussionen om avståndsfrakt i SOU 1936: 17 s. 183 ff. Jfr
också U s s i n g, Alm. Del3, § 11 IV. Bergström, Arbetsrättsliga spörs
mål, I s. 33, räknar emellertid med att kollektivavtal kan föreskriva
en reduktion av arbetstagares lön, som icke skulle vara att beteckna såsom
skadestånd utan såsom prisnedsättning, med påföljd att t.ex. 200-kronorsregeln i KAL 8 § icke skulle vara tillämplig.
6 Jfr ovan § 43 vid not 3.
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medan rätt till prisnedsättning icke alltid åtföljes av rätt till
skadestånd. Även i rättspraxis har denna princip kommit till
uttryck sålunda att en före köplagens tillkomst vedertagen regel
att prisnedsättning icke kunde komma ifråga vid faktiska fel i
såld lös egendom ansågs böra såsom en konsekvens medföra,
att ej heller ett med prisnedsättning likvärdigt skadestånd
kunde komma ifråga.7
På grund härav synes man hava fog för att vid en under
sökning av prisnedsättningens tillämpningsområde beakta även
avgöranden varigenom domstolarna utdömt ett skadestånd som
har samma ekonomiska innebörd som en prisnedsättning.8
Det sagda har avsett de fall då skadeståndet blir lika stort
som en prisnedsättning. Det kan även tillämpas på sådana
fall, då skadeståndet väl blir större än en prisnedsättning men
i sig inkluderar en post som motsvarar prisnedsättningen.9
Skadeståndet kan emellertid också vara mindre än en pris
nedsättning, beroende på att den i skadeståndet ingående post,
som motsvarar prisnedsättningen, beräknas enligt en för borge
nären oförmånligare metod än den som ligger till grund för
beräkningen av prisnedsättningen. Detta förhållande hindrar
emellertid icke att prisnedsättning gives till fulla beloppet.10
Slutligen må anmärkas, att man även vid utdömande av
värdeersättning kan ha anledning att reducera ersättningsbelop
pet om borgenären icke gjort vad på honom ankommer för att
begränsa skadan.11 Ett uttryck för denna synpunkt är den i
rättspraxis antagna regeln att nedsättning i hyra på grund av
fel i lägenhet icke gives för tid innan hyresgästen påtalat felet.12
’SeAlmén §42 vid not 17 och 117—119.
8 Så också V a h 1 é n, Formkravet, s. 284 ff.
9 Jfr Almén § 42 not 40 och vid not 124—128a. Se också H 1919
s. 508 (ej nedsättning av arrende med hänsyn till det sätt varpå samtidigt
utdömt skadestånd bestämts).
10 Jfr Almén § 42 vid not 39 och § 59 vid not 36 ävensom H 1901
s. 248.
11 Jfr om skadestånd ovan § 46 vid not 2.
12 Se NyttjL 3: 11 st. 1 p. 1 samt H 1917 s. 331, 1928 s. 70. Jfr SOU 1938:
22 s. 16 och 144 f. samt KProp 1939 nr 166 s. 222 och 227. Jfr också
Walin, Hyreslagen3, s. 79, och L e j m a n, Hyresvärd och hyresgäst,
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I vissa fall har man därjämte att beakta, att ersättningens
storlek kan vara maximerad till visst belopp.13 Detta är före
skrivet beträffande sådan värdeersättning, som skall utgivas
av järnväg för gods som betecknas såsom »dyrbarheter»,14 samt
för sådan värdeersättning som skall utgivas av postverket.15
När det gäller assurerade och rekommenderade postförsändel
ser har värdeersättningens maximibelopp betydelse även däruti
att godsets värde presumeras uppgå till detta belopp.
Ytterligare gäller att värdeersättning som utgår på grund av
försäkring är maximerad till försäkringssumman. Genom sär
skild avtalsbestämmelse kan man även här skapa en presumtion för att ersättning skall utgå med maximibeloppet.1617
B. Olika former av värdeersättning.
1. Återanskaf fningsvärde.
Liksom ett skadestånd såsom huvudregel bestämmes av
kostnaden för restitution, så utgår värdeersättning oftast med
återanskaffningsvärdet. Detta värde skall sålunda såsom huvud
regel ligga till grund vid bestämmandet av försäkringsersätt
ning.11 Vidare skall den ersättning för husröta, som arrendator
kan vara skyldig att utgiva till jordägaren, utgå med kostnaden
för botande av befintliga brister.18
En beräkning av kostnaden för återanskaffning bereder väl
i allmänhet inga principiella svårigheter. Undantagsvis kan det
s. 161 ff. Även om hyresgästen påkallat reparationer kan han emellertid gå
miste om rätten att göra påföljder gällande genom att utan förbehåll betala
hyran, se nedan § 56 vid not 21. Hyresgästens skyldighet att påkalla repara
tioner bör skiljas från hans underrättelseplikt enligt NyttjL 3:24. Denna
ingår i hans vårdplikt och avser att fästa hyresvärdens uppmärksamhet
på skador som kunna växa om de ej i tid repareras.
13 Jfr om begränsning av skadestånd ovan § 47 vid not 2 ff.
14 Se järnvägstrafikstadgan § 28 mom. 4, § 34 och § 85 mom. 4, jfr också
den i § 85 mom. 3 medgivna avtalsfriheten.
15 KF 18/5 1934 ang. postverkets ansvarighet 2—4 §§.
16 FAL 39 § 2 st.
17 FAL 37 §.
18 NyttjL 2: 10 och 12.
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dock bli fråga om kostnadsskillnader som betingas av olikhet
i leveranstid och leveranssätt. Ett särskilt problem är hur man
skall bestämma den marginal, inom vilket det återanskaffade
skall överensstämma med det skadade — försäkringsavtals
lagen talar här om gods »av samma slag».19
När det gäller begagnade föremål måste man emellertid ofta
använda en modifierad metod för bestämning av återanskaffningsvärdet. 1 många fall (t.ex. när det gäller begagnade kläder)
anses borgenären icke skyldig att finna sig i en återanskaffning av ett begagnat föremål; i andra fall kan en dylik återanskaffning icke ske utan oproportionerliga kostnader. Här går
man i stället den vägen att man beräknar kostnaden för anskaf
fande av ett obegagnat föremål, varefter man från denna kost
nad subtraherar ett värdeminskningsavdrag. Sålunda stadgar
försäkringsavtalslagen 37 §, att värdet å gods som skadats eller
förstörts skall — med vissa undantag — anses motsvara vad
det omedelbart före försäkringsfallet skulle ha kostat att få
godset ersatt med nytt gods av samma slag, efter avdrag av
vad godset kan hava förlorat i värde genom ålder och bruk,
nedsatt användbarhet eller annan omständighet.20
Hur detta värdeminskningsavdrag skall bestämmas kan
vara föremål för en viss tvekan. Så mycket är tydligt att av
draget icke skall vara just så stort att man kommer ned till
godsets försäljningsvärde; i så fall hade man kunnat gå direkt
på detta värde i stället för att gå en omväg över anskaffnings
värde minus värdeminskningsavdrag. Med all sannolikhet har
man åsyftat att värdeminskningsavdraget skall bestämmas på
grundval av ett lineärt avskrivningsförfarande.21
Vad detta innebär skulle kunna exemplifieras på följande
sätt. Om ett föremål kan användas under 5 år skall avskrivning
19 Se Persson, Skada och värde, s. 405 ff. Jfr ovan § 44 vid not 26
och § 46 vid not 10.
20 I vissa fall skall avdraget endast avse skillnaden mellan nytt och gam
malt, se FAL 37 § 2 st.
21 Så Drachmann Bentzon & Christensen, Lov om forsikringsaftaler2, s. 226. Persson (Skada och värde s. 411 ff.) förkastar
denna tanke och får därigenom utomordentliga svårigheter att bestämma
innebörden i FAL 37 §.
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varje år ske med 20 %. Om nu föremålet förstöres efter 2 år,
skall 40 % ha avskrivits dessförinnan, i följd varav 60 % av
återanskaffningspriset bör ersättas, vare sig detta är lika med
det ursprungliga anskaffningspriset eller högre eller lägre än
detta. Skall man beakta att föremålet fått sin användbarhet
nedsatt annorledes än genom ålder och bruk, måste man hän
föra en proportionsvis större del av avskrivningarna till den tid
då föremålet hade större användbarhet. Även denna modifika
tion av principen kan uttryckas matematiskt,22 men i praktiken
blir det säkerligen blott fråga om en skönsmässig jämkning av
det belopp, som skulle ha erhållits om användbarheten ej varit
nedsatt.23

2. Avkastningsvärd e.
Inom kontraktsrätten finnes icke veterligen något fall då
värdeersättning utgår med avkastningsvärdet. Inom expropria
tionsrätten spelar däremot avkastningsvärdet en stor roll.24

3. Försäljningsvärde.

I vissa situationer skall värdeersättning utgå med försälj
ningsvärdet. Dessa situationer karakteriseras därav, att borge
nären innehar egendom just för att sälja den.
Försäljningsvärdet kan bestämmas såsom försäljningspriset
minus försäljningskostnaden.
Det är emellertid påfallande vilken tvekan som möter då man
skall tillämpa försäljningsvärdet såsom norm för värdeersätt
22 Antag att föremålets livslängd är ti + t2 år, att det under perioden
ti ger en årsavkastning ai och att det under perioden t2 ger en lägre års
avkastning a2. Försäkringsfallet inträffar någon gång under perioden t2Om avskrivningen skall vara proportionell mot avkastningen, blir avskriv-

ningsprocenten per år under den första perioden —ai— och under den
. ,
100 a2
aitl + a2t2
senare perioden---------- -—.
adi + a2t2
23 Se vidare Hult, Föreläsningar, s. 75 ff., samt Grundt, Forsikringsrett, s. 210 ff.
24 ExprL 7 §.
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ning.25 Detta värde framstår såsom något osäkert, som ett ännu
ej ernått resultat, och man vill därför ofta — »för att vara på
den säkra sidan» — på något sätt reducera detta värde. En
utväg erbjuder då anskaffningsvärdet (icke dferanskaffningsvärdet): den omständigheten att någon anskaffat egendomen
för en viss kostnad i syfte att åter sälja den tycks ge fog för
antagandet att han skulle kunna sälja den till åtminstone ett
belopp motsvarande anskaffningskostnaden, och detta belopp
framstår alltså såsom ett mera pålitligt försäljningsvärde än
det högre värde som ev. indiceras av marknadsläget.26
Skillnaden mellan försäljningsintäkt och anskaffningskost
nad betecknas såsom handelsvinst, och en regel att endast an
skaffningsvärdet ersättes kan också uttryckas så att handels
vinst icke ersättes.27
Begreppen anskaffningskostnad och försäljningsintäkt äro
emellertid såtillvida obestämda, som man måste avgöra vilka
kostnader som skola läggas till anskaffningspriset, resp, avgå
från försäljningspriset. Gör man en långtgående kostnadsför
delning blir handelsvinsten liten, och omvänt.
Problemställningen har i rättspraxis kommit till klart uttryck
i ett avgörande om ersättning enligt sjölagen 120 §. Detta lag
rum anger ej vilket slag av värde som skall ersättas. Då ett parti
handelsvaror hade skadats utdömde HD försäljningsvärdet,
medan underinstanserna hade stannat för anskaffningsvärdet,
dvs. inköpspriset plus fraktkostnader och tullavgifter samt loss
nings- och speditionskostnader.28
Försäkringsavtalslagen 38 § bär även tydliga spår av tvekan
25 Jfr t.ex. SOU 1925:21 s. 119: (Fabrikantens normala försäljnings
pris) »betecknar ej det värde varan ägde vid tiden för försäkringsfallet;
detta pris var då ännu ej ett ernått resultat; däri ingick en allenast väntad
vinst, som lätt kunde bytas i förlust.»
26 Jfr ABL 100 § 4 mom. om värdering av omsättningstillgångar; dessa
få ej upptagas vare sig över försäljningsvärdet eller till högre belopp än
anskaffningsvärdet.
27 Jfr försäkringsvärldens känslomässigt avvisande term »imaginär vinst».
28 H 1951 s. 130. Jfr Persson, Skada och värde, s. 66 not 96. Det
förekommer att man genom en s.k. fakturavärdeklausul i certeparti eller
konossement föreskriver att ersättning skall utgå med (eller åtminstone ej
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inför försäljningsvärdet.29 Det är här fråga om värdet å varor
som av en yrkesidkare anskaffats eller tillverkats för att för
säljas. Beträffande dessa stadgas att man skall utgå från det
pris som varan kan antagas hava bort inbringa därest den sålts
till annan för försäljning i rörelse av samma slag. Man skall
alltså jämföra med en tänkt försäljning på alldeles speciella
villkor, en försäljning som tänkes ske till lägre pris än en
normal försäljning. Regeln lider emellertid av den allvarliga
bristen att en dylik extraordinär försäljning i praktiken före
kommer så sällan, att något jämförelsematerial i allmänhet ej
finnes och regeln sålunda sällan ger någon ledning.
Regeln är emellertid försedd med ett förtydligande: »Vid
uppskattningen skall alltså hänsyn tagas till undgången för
säljningskostnad eller handelsrisk, uppkommen räntevinst eller
annan dylik besparing.» Härmed har man kommit över på en
annan med den föregående i realiteten oförenlig tankegång.
Det är nu ej längre fråga om en extraordinär försäljning utan
om en normal sådan, och från det på denna grundval bestämda
försäljningspriset skola dragas vissa inbesparade kostnader.
Norska och danska försäkringsavtalslagarna taga på denna
punkt steget fullt ut och stadga — dock endast beträffande
varor i tillverkarens hand — att försäljningspriset med avdrag
för normala försäljningskostnader skall vara avgörande.30
Tysk rätt bygger vissa regler om fraktförarens ansvarighet på be
greppet »der gemeine Handelswert» resp, »der gemeine Wert». Se
HGB §§ 430 och 658, jfr också Versicherungsvertragsgesetz § 140.
överstiga) ett på något sätt beräknat anskaffningsvärde. Det är möjligt att
en dylik klausul på grund av den tvingande regeln i SjöL 122 § icke kan
upprätthållas i den mån den skulle leda till ett lägre ersättningsbelopp än
försäljningsvärdet. Se Alten i NRt 1954 s. 27 ff. Jfr ang. fakturavärde i
utländskt myntslag H 1920 s. 479.
29 Se härom Persson, Skada och värde, s. 445 ff.
30 De svenska brandförsäkringsvillkoren gå motsatt väg och stadga att
varor i tillverkarens hand skola ersättas med tillverkningsvärdet (dock
högst försäljningsvärdet), se 1950 års villkor § 20. Beträffande sjöförsäk
ring gäller enligt FAL 75 § en särskild värderingsregel, som i huvudsak
går ut på att försäkringsgivaren skall ersätta anskaffningskostnaden jämte
en schablonmässigt beräknad handelsvinst om 10 °/o.
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Härmed synes man avse försäljningsvärdet; dock visa kommentarerna
till dessa lagrum exempel på samma dragning mot anskaffningsvärdet
som här ovan påpekats för den svenska rättens del.

4. Prisnedsättning.

Vid överlåtelse och upplåtelse förekommer det att en värdeer
sättning beräknas på grundval av det mellan parterna avtalade
priset. Denna form av värdeersättning kan betecknas såsom
prisnedsättning. Härunder inbegripas de i lagtext förekom
mande uttrycken avdrag på köpeskilling samt nedsättning i
arrendeavgift resp, i hyra.31 Beteckningen »avdrag» har sin
grund i det förhållandet att prisnedsättningen i regel tillgodo
föres borgenären genom avräkning mot hans skuld på köpe
skilling — om denna emellertid redan är betald får han ett
fristående krav på ersättningsbeloppet.32
Prisnedsättningen beräknas sålunda, att det nedsatta priset
skall förhålla sig till det avtalade priset som egendomens värde
i felaktigt skick till dess värde i felfritt skick.33 Vill man ut
trycka denna regel i matematisk form kan det ske på följande
sätt:
Avtalat pris........................................... p
Prisnedsättning.................................. x
Nedsatt pris............... ........................ p—x
Värde å felfri egendom .................. a
Värde å felaktig egendom............... b
p — x _b
P “a
x — p 1----\
a/
31 Se nedan § 49 not 34—36 angivna lagrum.
32 Om prisnedsättning vid byte av två naturaprestationer jfr H 1945
s. 502 samt A 1 m é n § 1 vid not 56 a—57, U s s i n g, Alm. Del3, § 11 IV,
och BGB § 473.
33 Jfr A 1 m é n § 42 vid not 27—39. Någon gång förekomma i rätts
praxis uttryckssätt, som förefalla att strida mot denna regel. Se t.ex. JustR
Walin i H 1949 s. 259 (köpeskilling för fastighet skulle nedsättas så att
den kom att motsvara fastighetens verkliga värde).
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Denna beräkningsmetod är — låt vara endast antydningsvis
— uttryckligen föreskriven i vissa bestämmelser i köplagen,
där det talas om »avdrag som mot felet svarar».34 Motsvarande
bestämmelser i jordabalksförslagen ge väl ingen anvisning om
hur avdraget skall beräknas, men motiven hänvisa direkt till
köplagens regler.35 Nyttjanderättslagen talar om »skälig» ned
sättning utan att ens i motiven omtala vad som därmed avses,
men man synes ha all anledning antaga att lagstiftaren även
här haft köplagens regler i tankarna.36
Rätten till prisnedsättning gjordes i romersk rätt gällande genom
actio quanti minoris. I tysk och schweizisk rätt har detta institut
upptagits under beteckningen Minderung (BGB §§ 462 och 472—473,
OR Art. 205). Även i fransk rätt förekommer institutet (Cciv art.
1644), men någon speciell term synes icke ha utbildats. Engelsk rätt
torde däremot sakna en direkt motsvarighet till kontinentens actio
quanti minoris.

Beräkningen av prisnedsättning utgår från det avtalade pri
set. I verkligheten undgår man emellertid icke att draga in även
andra värderingsmetoder, eftersom man ju skall fastställa en
relation mellan egendomens värde i felaktigt skick och dess
värde i felfritt skick. Denna relation kan bli mycket olika allt
efter den värderingsmetod man använder. Svårigheten synes
icke vara observerad i diskussionen om hithörande regler i vårt
land.37 Man kanske kan förmoda, att valet av värderingsmetod
här liksom eljest beror av den individuella situationen, kanske
så att man för egendom avsedd att säljas vidare utgår från för
säljningsvärdena, för egendom avsedd att behållas från avkastningsvärdena. Något belägg härför kan dock ej anföras.38
34 KöpL 42 och 43 §§. Jfr bet. 1903 om köp s. 103.
35 Se FJB 1909 4: 14 och FJB 1947 4: 11, 12, 16 och 18. Se vidare FJB II
1908 s. 185, SOU 1947:38 s. 198.
36 NyttjL 2: 14, 25, 26 och 59, 3: 11—14 och 18.
37 Se om dansk rätt Anders V. Kruse, Misligholdelse, s. 91 ff.
38 I mål om prisnedsättning på grund av rådighetsfel i såld fastighet
brukar köparen bygga sitt yrkande på en jämförelse mellan avkastnings
värden. Det är emellertid påtagligt att domstolarna äro mycket ovilliga
att ge besked om hur det utdömda beloppet beräknats; de förklara i all
mänhet ett visst belopp — lägre än det yrkade och med en kalkyl under -
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Om egendomen är underkastad värdeförskjutningar uppstår
fråga till vilken tidpunkt de i beräkningen ingående värdena
skola hänföra sig. A1 m é n har för köplagens del hävdat, att
tidpunkten då godset faktiskt avlämnats skall vara avgörande.39
Gränsen mellan partiell hävning och prisnedsättning har för
anlett en viss diskussion.
Om ett avtal häves partiellt på grund av partiellt dröjsmål
med en naturaprestation — säljaren har t.ex. blott avlämnat
en del av det sålda — befrias naturaborgenären från att (annat
än möjligen avräkningsvis mot ett skadestånd) betala en del
av priset. Det vore tänkbart att även här tala om prisnedsätt
ning. Det är emellertid vedertaget att använda beteckningen
partiell hävning då det rör sig om påföljd av dröjsmål och
beteckningen prisnedsättning då det rör sig om påföljd av fel.40
Omvänt har man ibland velat karakterisera prisnedsättning
såsom partiell hävning. Denna karakteristik har ett visst fog
för sig om man med Lassen definierar begreppet hävning så
att det utmärkande för hävningen blir att den hävande avstår
från avtalets ekonomiska resultat.41 Om man åter i anslutning till
köplagen definierar hävning såsom inhiberande av natura
prestation, blir det oriktigt att karakterisera prisnedsättningen
såsom partiell hävning, eftersom prisnedsättningen ifrågakombyggda — vara skäligt, utan att ange i vilka avseenden köparens beräk
ningsgrunder anses oriktiga. Se H 1933 s. 253, 1934 s. 117, 1935 s. 121, 1936
s. 6. Jfr H 1933 s. 383 och 1935 s. 680 ang. prisnedsättning på grund av
andra fel. Jfr också H 1951 s. 716 (skulle förbud att överskrida visst hyres
belopp anses ge upphov till en permanent avkastningsminskning?). Man
I
kan måhända i dessa fall icke helt bortse från möjligheten att domstolarna
sneglat mot ett skadestånd med negativa intresset.
39 A 1 m é n § 42 vid not 33. Om köp av fast egendom se V a h 1 é n,
Formkravet, s. 284.
40 Alltid iakttages dock ej detta. Se NyttjL 3: 14 som ger hyresgäst rätt
till nedsättning i hyran då lägenhet ej är i rätt tid utrymd av föregående
hyresgäst. Se också reglerna om brist i KöpL, där felreglerna ha gjorts till
lämpliga på en typ av partiellt dröjsmål (jfr ovan § 19 vid not 6).
41 Lassen, Alm. Del3, § 41 V B. Jfr ovan § 37 efter not 31. Jfr också
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mer även då ingen del av naturaprestationen kan sägas vara
inhiberad.42
Tysk rätt reserverar termen Minderung för faktiska fel och hän
visar beträffande rättsliga fel till reglerna om dröjsmål (BGB § 440).

C. Förutsättningarna för värdeersättning.

Vid förpliktelser att åstadkomma ett resultat förekommer
värdeersättning i viss utsträckning såsom alternativ till skade
stånd sålunda, att skadestånd utgår om culpa föreligger på
gäldenärens sida medan värdeersättning utgår då sådan culpa
icke föreligger. Det ligger nära till hands att beteckna det se
nare alternativet såsom rent strikt ansvar för värdeersättning,
i analogi med den terminologi som blivit bruklig inom skadeståndsrätten.43
Om en gäldenär bär ett rent strikt ansvar för värdeersättning
för skada på egendom i hans vård, brukar man, såsom framgått
av det föregående, säga att han står faran för egendomen. En
viss del av användningsområdet för värdeersättning är sålunda
klarlagt därigenom att man fastställt i vilken utsträckning en
gäldenär står faran för egendom i hans vård.44 För överlåtare
och upplåtare har värdeersättningen formen av prisnedsättning,45 för andra vårdare som stå faran ifrågakommer återanskaffningsvärde eller försäljningsvärde.
Ytterligare bär en säljare vid leveransavtal ett rent strikt
ansvar för värdeersättning i det fall att han avlämnat gods
av annat slag än som avtalats; påföljden är här prisnedsättning.46 Enahanda är förhållandet vid arrende och hyra, om
Almén § 42 vid not 44—45 (märk orden »så till vida»).
42 Jfr ovan § 37 vid not 28.
43 Se ovan § 48 vid not 34. Jfr H e 11 n e r, Försäkringsgivarens regress
rätt, s. 123 ff.
44 Se ovan § 31 vid not 7 ff.
45 Se KöpL 42—43 §§. Se också FJB 1947 4: 11. Se vidare NyttjL 2:26
och 59 samt 3: 11, 12 och 16.
46 KöpL 43 §. Om tillverkningsavtal som ej äro köp se H 1946 s. 122.
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upplåtaren icke fullgör ett åtagande att försätta upplåtelse
objektet i visst skick.47
Förut har omtalats att ett rent strikt skadeståndsansvar för
underlåten uppfyllelse dock såtillvida är begränsat, som skade
stånd icke utgår då underlåtenheten orsakats av vis major.48
Även vid rent strikt ansvar för värdeersättning på grund av
underlåten uppfyllelse kan fråga uppkomma om en dylik be
gränsning av ansvaret, överlåtare och upplåtare anses emel
lertid skyldiga att finna sig i prisnedsättning även om under
låtenheten orsakats av vis major.49 I hyresavtal ha visserligen
ibland förekommit force-majeure-klausuler avseende jämväl
hyresvärdens skyldighet att tåla prisnedsättning, men dessa ha
ansetts så föga förtjänta av gillande att de vid behov jämkats
såsom uppenbart obilliga och genom 1939 års lagändringar
med visst undantag förklarats vara helt utan verkan.50 Vad åter
angår annan vårdares skyldighet att utgiva värdeersättning har
lagstiftaren i vissa fall förklarat att ersättning icke skall utgå
för skada orsakad av vis major,51 men det är högst osäkert om
man kan extendera denna regel till andra vårdfall.52
Vid förpliktelser att med omsorg eftersträva ett resultat med
för underlåten uppfyllelse nästan alltid skadeståndsskyldighet,
varför frågan om skyldighet att utgiva värdeersättning blir av
mindre betydelse. I regel konsumeras nämligen skyldigheten
att utgiva värdeersättning av skyldigheten att utgiva skade
stånd. Det kan emellertid tänkas att ett prisfall föranleder att
47 NyttjL 2: 14 och 15 samt 3: 13.
48 Se ovan § 48 vid not 49 ff.
49 Om köp av lös egendom jfr A 1 m é n s kategoriska uttalande § 42
vid not 46. Om arrende se NyttjL 2: 26, som stadgar prisnedsättning
just för vissa fall gränsande till vis major. Om hyra se H 1941 s. 385,
1950 s. 131.
50 Se om äldre hyresavtal H 1942 s. 601 och 1943 s. 248 (I) samt SvJT
1941 rf. s. 52, om nyare hyresavtal NyttjL 3:19. Se vidare Lejman i
TfSA 1943 s. 119 ff. och i SvJT 1946 s. 258 ff.
51 Se järnvägstrafikstadgan § 80 samt lagen om vård av omyndigs värde
handlingar 4 §. Jfr ovan § 31 vid not 18—19.
52 I varje fall kan detta säkerligen icke ske ifråga om kronans ansvar
för rekvirerad egendom.
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värdeersättningen skulle bli större än ett skadestånd. För ett
sådant fall ger köplagen 44 § vid handen, att en köpare kan
fordra prisnedsättning om godset efter farans övergång för
sämras genom säljarens vållande. Enahanda rättighet ha jordabalksförslagen 1909 och 1947 givit en fastighetsköpare; en regel
som hade större betydelse i 1909 års förslag än i 1947 års,
eftersom faran enligt 1909 års förslag skulle övergå redan vid
avtalet men enligt 1947 års förslag skall övergå vid avläm
nandet.53 Huruvida den som eljest är skyldig att med omsorg
vårda, bearbeta eller transportera annans egendom kan åläg
gas att vid bristande omsorg utgiva värdeersättning med belopp
överstigande ett skadestånd är däremot ovisst.54
En särställning intar regeln i sjölagen 120 § rörande bortfraktarens plikt att vårda gods. Detta lagrum avser fall då
vållande styrkts eller presumeras (se 118 §) och stadgar för
dessa fall att värdeersättning skall utgå. Motiven utsäga dock
att man under särskilda omständigheter skall kunna tillämpa
lagrummet så att man går utöver värdeersättning och utdömer
ett skadestånd.55 Hur man skall förfara om ett skadestånd
skulle understiga värdeersättningen diskuteras däremot ej.
' Vid garantiförpliktelser har värdeersättningen ett vidsträckt
användningsområde.
Sålunda utgår värdeersättning i form av prisnedsättning vid
fel i egendom som överlåtits eller upplåtits. Vissa lagbestäm
melser härom finnas ifråga om köp av lös egendom samt
arrende, hyra och tomträttsupplåtelse,56 och rättspraxis har i
övriga fall gått på samma linjer.
53 FJB 1909 4: 15, FJB 1947 4:11 och 12.
54 För sådan skyldighet H 1917 s. 407 (trädgårdsanläggning endast del
vis utförd, prisnedsättning ansågs i princip kunna utgå med högre belopp
än kostnaden för att färdigställa arbetet). Jfr W i k a n d e r, Materiella
arbetsbetinget, s. 118 ff.
55 Se ovan § 48 vid not 12.
56 Se om faktiska fel i såld lös egendom KöpL 42 och 43 §§, om fak
tiska fel i utarrenderad fastighet NyttjL 2: 25, om rättsliga fel däri 2: 26
st. 2, om faktiska fel i uthyrd lägenhet NyttjL 3:11, om rättsliga fel däri
3: 18 och om rådighetsfel däri 3: 12, om rättsliga fel i fastighet upplåten
med tomträtt NyttjL 4: 12 och motiven till detta lagrum.
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Denna inställning hos lagstiftare och domstolar är emellertid
icke alltför gammal; vid tiden före och omkring senaste sekel
skiftet finner man nämligen i varje fall hos domstolarna en
ganska stark tvekan inför institutet prisnedsättning. Sålunda
ställde sig rättspraxis före köplagens tillkomst mycket avvi
sande mot anspråk på prisnedsättning på grund av faktiska fel
i såld lös egendom.57 Även ifråga om köp av fast egendom hade
samma uppfattning förespråkare, men rättspraxis var ej enig.58
Sedan köplagen accepterat prisnedsättningen och regler härom
även upptagits i 1909 års förslag till jordabalk, har emellertid
praxis stabiliserat sig i samma riktning även beträffande köp
av fast egendom.59 Nyttjanderättslagens bestämmelser om ned
sättning i arrende och hyra ha måhända i mindre grad inne
burit en avvikelse från tidigare uppfattning.60
Även ifråga om rättsliga fel finner man vissa spår av den
uppfattningen att prisnedsättning ej får utdömas mot bestri
dande av gäldenären.61 I de flesta fall, som varit under be
dömande, har emellertid prisnedsättning ansetts möjlig och
då felet bestått i sakrättsliga belastningar på såld fastighet har
57 Se redogörelsen i A 1 m é n §42 vid not 15—24 och § 43 vid not
29—36 a.
58 Mot prisnedsättning H 1905 s. 495 samt HovRn i H 1889 s. 251 och
1914 s. 206; se också Her slow i NJA II 1901 nr 1 s. 82. Annor
lunda H 1889 s. 251, 1908 s. 153. Kanske ha dock motståndarna till pris
nedsättning menat att säljaren kunde undgå prisnedsättning blott om han
medgav att avtalet i stället fick hävas. Så HRn i H 1916 s. 481 och även
dansk rätt, se TfR 1947 s. 161.
59 H 1914 s. 206 (obs. rubriken), 1916 s. 481, 1928 s. 554, 1937 s. 151,
jfr 1939 s. 183.

60 För prisnedsättning H 1875 s. 270, 1880 s. 6, 1891 s. 420, 1901 s. 248,
kanske också H 1899 s. 240 (jfr Hasselrot, HB, VI s. 1096 och 1099).
Mot prisnedsättning H 1888 s. 473 (takdroppet) samt HovRn och NRev i
1880 s. 6, jfr H a s s e 1 r o t, HB, VI s. 1079 ff. I H 1886 s. 440 gavs ersätt
ning under vanlig uppsägningstid men ej längre. Jfr vidare H 1918 s. 190
(nedsättning av berglega).
61 Se H 1883 s. 322, 1887 s. 235 (JustR Herslow), båda avseende fastig
hetsköp där visst område befunnits tillhöra tredje man. Jfr också A 1 m é n,
PM om JB, s. 160.
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prisnedsättning alltid medgivits.62 Jordabalksförslagen ha också
helt accepterat prisnedsättning såsom påföljd av rättsliga fel.63
Rådighetsfel i såld fast egendom ha de senare årtiondena
ofta föranlett ersättningsanspråk, som av parter och domstolar
betecknats såsom skadeståndsanspråk men som med samma skäl
kunde ha betecknats såsom anspråk på prisnedsättning.64 Nå
gon tvekan om att dylika anspråk skulle kunna bifallas har icke
kommit till uttryck.65
Svensk rätt har sålunda till synes helt övervunnit de tidigare
betänkligheterna mot prisnedsättning såsom påföljd av fel.
Denna påföljd framstår i själva verket såsom mindre ingripande
än hävning och har därför en vidsträcktare användning.66 I ut
ländsk diskussion har emellertid denna avvägning nyligen be
stritts med argument påminnande om dem som anfördes för
ett halvsekel sedan i den svenska diskussionen. I ett tyskt för
slag av år 1936 till ändringar i BGB har sålunda upptagits en
regel att säljaren vid speciesköp kan möta köparens anspråk på
Minderung med ett yrkande om Rücktritt, »wenn ihm die Min
derung nach den gesamten Umständen nicht zuzumuten ist».67
En liknande lösning har i dansk diskussion förfäktats för den
icke yrkesmässiga handelns del.68
62 Se om fel i säljarens äganderätt H 1887 s. 235, 1910 s. 1 och 1927
s. 95, samt om sakrättsliga belastningar H 1900 s. 230 (inteckning för un
dantag), 1915 s. 491 (jorddelningsservitut), 1918 s. 131 (ointecknad men
förbehållen avverkningsrätt), 1940 s. 601 (inteckning för undantag), 1944
s. 349 (inteckning för servitut).
63 Se FJB 1909 4: 16 och 19 (jfr FJB II 1908 s. 204 f.), FJB 1947 4: 18
och 20.
64 Se ovan § 48 vid not 25—29.
05 H 1933 s. 253, 1934 s. 117, 1935 s. 121, 1936 s. 6, 1941 s. 205, 1945
s. 305, 1947 s. 1 och 680.
00 Jfr i schweizisk rätt regeln i OR Art. 205 att domstolen efter omstän
digheterna kan avvisa en begäran om Wandelung och blott giva borge
nären Minderung.
07 Stoll, Leistungsstörungen, s. 46 f. och 140.
08 Spleth i TfR 1947 s. 159 ff. Se också om köp av fast egendom
Anders V. Kruse, Misligholdelse, s. 86 ff. Jfr V a h 1 é n, Form
kravet, s. 286 f.
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Skyldigheten att utgiva värdeersättning uppkommer i de
nämnda fallen alltid så snart relevant fel föreligger — i själva
verket är denna påföljd den som inträder först och som där
igenom bestämmer förutsättningarna för att ett fel skall vara
relevant.69
Vidare skall in dubio värdeersättning utgå — med återanskaffningsvärde eller (ev. reducerat) försäljningsvärde —
om det föreligger en försäkringsmässig garanti för egendom
och ett relevant försäkringsfall inträffat.70 Vid underförsäkring
skall emellertid värdeersättningen i regel reduceras i proportion
till underförsäkringen.71
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Vid beräkningen av skadestånd skall man, enligt vad som
ovan framhållits, summera de intäkter som uteblivit för borge
nären och de kostnader som han ådragit sig. I princip skola
■— inom adekvansens ram — alla sådana intäkter och kostna
der beaktas.1
I föregående kap. har behandlats en annan ersättningsform,
värdeersättningen. Denna kan karakteriseras så att man skiljer
ut vissa förlustposter, som konstituera värdet hos förlorad eller
skadad egendom, och ersätter endast dessa.2
Det återstår nu att behandla ytterligare två ersättningsformer,
som kunna karakteriseras så att man på annat sätt begränsar
beräkningen till vissa bestämda uteblivna intäkter eller vissa
bestämda ådragna kostnader. För dessa ersättningsformer an
vänder förf, beteckningarna intäktsersättning resp, kostnads
ersättning.
69
70
ovan
71
1
2

Om relevansbegreppet se ovan § 21 vid not 2.
Se FAL 36—39 §§. Jfr om 37 § ovan § 49 vid not 17—23, om 38 §
§ 49 vid not 29—30.
Se FAL 40 §.
Se ovan § 44 efter not 8.
Se ovan § 49 vid not 2—4.
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A. Intäktsersättning.

Huvudfallet av intäktsersättning föreligger vid garanti för
tredje mans prestation.3 Om det är fråga om garanti för att
tredje man presterar, är påföljden av relevant avvikelse att gäldenären skall utgiva det belopp som tredje man bort utgiva men
icke utgivit. Detta belopp är från borgenärens synpunkt en ute
bliven intäkt. Garantin kan också avse det faktum att tredje
man skall åtaga sig att prestera; här är påföljden att gäldenären
skall utgiva det belopp som tredje man bort prestera om han
gjort åtagandet.4
Frågan om ersättningens beräkning sammanfaller sålunda
med frågan för vilken prestation garantin gäller.
Ett särskilt problem är emellertid om gäldenären härutöver
skall utgiva vissa accessoriska prestationer som åvilat tredje
man. Det synes vara vedertagen uppfattning att borgen för
ett visst kapitalbelopp icke omfattar avtalad ränta på detta, om
det icke särskilt utsagts. In dubio torde en borgen ej heller
omfatta dröjsmålsränta och indrivningskostnader, som bort
betalas av tredje man. Något egentligt underlag för dessa på
ståenden kan emellertid knappast anföras.5 Annorlunda för
håller det sig emellertid med borgen för en naturaprestation
— en sådan tolkas såsom avseende skadestånd för underlåten
uppfyllelse av naturaprestationen.6
Ett annat fall av intäktsersättning föreligger vid avbrottsförsåkring. Ersättningen skall här motsvara en på visst sätt
bestämd »bruttovinstminskning». Med bruttovinst avses här
detsamma som i vissa andra sammanhang benämnes »handels
vinst», dvs. skillnaden mellan försäljningspriset för en vara och
3 Se ovan § 23 vid not 12 ff.
4 Jfr VxL 43 § 2 st. 1).

5 Jfr dock om indrivningskostnader H 1883 s. 190. Jfr vidare Hassel
rot, HB, III2 s. 127 ff. Häremot i viss mån H 1882 s. 6 (vite i form av
förverkad kapitalrabatt skulle utgivas av borgensman). Se vidare U s s i n g,
Kaution, § 6 III och IV.
6 Se ovan § 23 vid not 39.
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vissa anskaffningskostnader för denna.7 Hit hör också hyresförl ustförsäkring.

B. Kostnadsersättning.

Det huvudsakliga användningsområdet för kostnadsersätt
ningen ligger inom garantiförpliktelserna. Viktiga exempel på
denna ersättningsform ge ansvarsförsäkring samt sjuk- och
olycksfallsförsäkring.8 Vid ansvarsförsäkring åtager sig försäk
ringsgivaren att ersätta försäkringstagaren den kostnad, som
uppstår därigenom att han blir skadeståndsskyldig gentemot
tredje man på grund av händelser av vissa bestämda typer.
Vid sjuk- och olycksfallsförsäkring åtager sig försäkringsgiva 
ren ofta att utgiva läkekostnadsersättning, dvs. ersättning för
nödvändiga utgifter för läkare och vård å sjukhus m.m. Kost
nadsersättning av sist angivet slag kan också utgå på grund av
arbetsgivares garanti för arbetstagares hälsa.9 Vidare kan man
beteckna alla regressanspråk såsom anspråk på kostnadsersätt
ning.10
Att den som icke fullgjort en förpliktelse till uppfyllelse skall
utgiva kostnadsersättning är däremot ovanligt. Ett sådant fall
föreligger emellertid då en fastighetsköpare åtagit sig att över
taga säljarens ansvarighet för intecknad gäld. Om han för
summar att göra detta kan han nämligen åläggas att ersätta
säljaren vad denne nödgas betala på grund av sin ansvarighet
för gälden.11
Det har i annat sammanhang nämnts att borgenären i vissa
fall är skyldig att bestrida tredje mans krav och låta saken gå
till process. En fällande dom mot borgenären är i dessa fall ett
7 Se Allmänna försäkringsvillkor för avbrottsförsäkring, antagna år
1938. Jfr om gränsen mellan värdeersättning grundad på försäljningsvärde
och sådan intäktsersättning som här avses, dels ovan § 49 vid not 27, dels
Persson, Skada och värde, s. 464 not 58 och s. 475 f.
8 Se ovan § 23 vid not 47 och 10.
9 Se ovan § 23 vid not 6.
10 Se ovan § 27.
11 Se H 1898 s. 352 och 1918 s. 266 samt Larsson, Personligt be
talningsansvar, s. 127 f. och 133 f.
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villkor för att kostnadsersättning skall utgå.12 Men även om
någon sådan skyldighet ej föreligger, kan saken vara så tvek
sam att borgenären har fog för att ej betala tredje man förrän
han dömts att göra detta. I dessa fall anses gäldenären i all
mänhet skyldig att ersätta borgenären dennes processkostna
der.13
En borgenär, som icke uppfyller sina förpliktelser och däri
genom föranleder att gäldenären håller inne sin prestation, kan
bli skyldig att ersätta gäldenären de merkostnader som däri
genom uppstå för denne. En dylik regel om kostnadsersättning
finnes i köplagen 36 §, som avser mora accipiendi å köparens
sida.14 Ett annat fall av borgenärsmora beröres i skuldebrevs
lagen 3 § 3 st.; här förklaras emellertid att gäldenären är skyldig
att ersätta borgenärens »kostnad och skada», vilket möjligen
innebär att ersättningsskyldigheten går utöver kostnadsersätt
ning.
För alla former av kostnadsersättning uppstår fråga om gäl
denären är skyldig att betala endast under förutsättning att
borgenären redan till tredje man utgivit det kostnadsbelopp,
för vilket han kräver ersättning, eller om gäldenären kan åläg
gas att betala på ett tidigare stadium.
I sådana fall då tredje man kan vända sig alternativt mot
borgenären och mot gäldenären — borgenären har t.ex. teck
nat borgen för gäldenärens skuld till tredje man — är det tyd
ligen uteslutet att ålägga gäldenären att betala till borgenären
innan denne själv betalat; i annat fall kunde ju gäldenären
riskera att få betala två gånger. Detta skäl gör sig däremot
12 Se ovan § 24 vid not 16.
13 Så om ansvarsförsäkring FAL 92 §, om borgen Ekström, Löftes
mäns regress, II s. 170, och Hasselrot, HB, III2 s. 221. I frågan när
en borgensman har fog för (ev. plikt) att låta saken gå till process ha där
emot Ekström och Hasselrot olika meningar, se Ekström a.st.
och Hasselrot, a.a. s. 206 ff. Jfr U s s i n g, Kaution, § 14 I C 2 och
§ 15 IV B 3. Se vidare om motsvarande problem vid skadeståndsberäkning
ovan § 46 vid not 57.
14 Se A 1 m é n § 36 samt U s s i n g, Kob2, § 14 III C, och Alm. Del3,
§ 19 III C 2. Om ev. skadeståndsskyldighet för borgenären se ovan § 48
vid not 84—85.
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icke gällande om endast borgenären är betalningsskyldig gent
emot tredje man.
Här står ansvarsförsäkringen i en särställning, i det att man
låtit hänsyn till tredje mans intresse av försäkringen inverka
på reglernas utformning. Försäkringshavaren är icke berätti
gad att uppbära försäkringsbeloppet om han ej visar att tredje
man fått betalt eller lämnat sitt samtycke till att beloppet ut
betalas.15 I övriga fall göra sig dylika hänsyn icke gällande, men
man upprätthåller ändock i allmänhet ett krav på att borgenä
ren skall hava betalat, väl närmast för att därmed få en viss
garanti för att endast verkliga kostnader komma att bli er
satta.16 I ett fall rörande köpares skyldighet att övertaga per
sonligt betalningsansvar har det emellertid ansetts tillräckligt
att tredje man fått en dom mot borgenären.17
Ett särskilt problem uppstår om borgenären saknar medel
att betala till tredje man. Om borgenären måste ha utgivit det
belopp, för vilket han kräver ersättning, kommer hans oför
måga att utgiva beloppet att medföra att gäldenären slipper
undan på tredje mans bekostnad.18 Svårigheten kan undgås
antingen därigenom att man efterger kravet på att borgenären
skall ha betalat och nöjer sig med att hans skyldighet att betala
är fastslagen,19 eller också därigenom att man bereder tredje
man tillfälle att vända sig direkt mot gäldenären.20
15 FAL 95 §.
16 Se gängse försäkringsvillkor för sjuk- och olycksfallsförsäkring.
Denna regel iakttages också vid skadeståndsberäkning, se ovan § 46 vid
not 58. Jfr H 1930 s. 578.
17 H 1898 s. 352.
18 Jfr A1 m é n, PM om JB, s. 112, och Larsson, Personligt betal
ningsansvar, s. 127 f.
19 Så H 1936 s. 717. I 1898 års nyss nämnda fall var borgenären oför
mögen att betala tredje man, men detta åberopades icke såsom domskäl.
20 Så FAL 95 § 3 st. I andra fall kan detta resultat nås därigenom att
tredje man genom frivillig överlåtelse eller exekutiva åtgärder förvärvar
borgenärens rätt mot gäldenären, se Larsson, Personligt betalnings
ansvar, s. 142 f. och 163 f.
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A. Inledning.
9 51.
Om en förpliktelse går ut på att gäldenären skall utgiva egen
dom, kommer ett temporärt dröjsmål med utgivandet i åtskil
liga fall att medföra, att denne under dröjsmålet obehörigen
tillgodogör sig en förmån genom att innehava och nyttja egen
domen. I dylika fall förekommer den påföljden att gäldenären
ålägges att utgiva vederlag för det fortsatta nyttjande han så
lunda berett sig.
I andra fall är innehavet av egendomen betungande för gälde
nären och en försening av utgivandet bereder i stället borgenä
ren en förmån. Beror förseningen av dröjsmål på dennes sida,
kan det förekomma att han ålägges att utgiva vederlag för den
fortsatta vård gäldenären nödgas ägna egendomen.
Om förpliktelsen går ut på utgivande av penningar, ligger
förmånen alltid på gäldenärens sida. Vederlaget för fortsatt
nyttjande betecknas här såsom dröjsmålsränta.
B. Vederlag för fortsatt nyttjande.
Om någon obehörigen brukar annans egendom kan det för
hålla sig så, att det obehöriga brukandet inletts med ett obehö
rigt besittningstagande. Dessa fall ha diskuterats av H e 11 n e r,
som funnit att svensk lagstiftning och svensk rättspraxis låta
sig väl förenas med en princip att den som obehörigen brukar
egendom med kännedom om att den tillhör annan, blir skyldig
att utgiva skäligt pris för nyttjandet.1
I andra fall är det obehöriga nyttjandet en fortsättning på ett
behörigt nyttjande. Det kan röra sig om en ägare som berett
sig förmån genom att uppskjuta avlämnandet av såld egen
dom — i ett dylikt fall har HD likaledes utdömt skäligt pris
för nyttjandet.2 Vanligare är väl att det rör sig om en nyttjare
som behåller nyttjanderättsobjektet efter avtalstidens utgång.
Här kan icke blott skäligt pris utan också det för den tillända1 H e 11 n e r, Obehörig vinst, s. 234.
2 H 1905 s. 76.
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lupna avtalstiden gällande priset komma ifråga. I valet mellan
dessa båda alternativ har HD i ett fall under dissens givit sist
nämnda pris företräde, dock under framhållande av att »anled
ning till annat ej förekommit».3 Måhända åsyftas härmed bl.a.
det fallet att förut gällande pris avsevärt understigit skäligt
pris.4
I tysk rätt stadgas beträffande arrende och hyra, att nyttjaren skall
betala förut gällande pris (BGB §§ 557 och 597). Ansvaret är rent
strikt.

C. Vederlag för fortsatt vård.

Om någon mot ersättning vårdat egendom för annan och
denne icke vid vårdtidens slut mottager egendomen, torde man
kunna räkna med att deponenten såsom påföljd av dröjsmålet
har att utgiva vederlag för den fortsatta vården, i varje fall om
ersättning för vården före dröjsmålet utgått med visst belopp
per tidsenhet. Frågan är emellertid knappast berörd i lagstift
ning och rättspraxis.5
D. Dröjsmålsränta.

Den i praktiken mest betydelsefulla formen av vederlagsersättning är dröjsmålsräntan.6 Denna är den normala på
följden av temporärt dröjsmål med utgivande av penningar.7
Ansvaret för dröjsmålsränta är rent strikt. Det är ovisst om
3 H 1913 s. 549. Jfr H 1921 s. 319 och H a s s e 1 r o t, HB, VI s. 1239.
I H 1931 s. 623 föranledde särskilda omständigheter att ett lägre belopp
utdömdes (se härom Karlgren, Studier i allmän avtalsrätt, s. 144 f.).
4 Jfr dock nedan § 51 vid not 9 om dröjsmålsränta.
5 Se dock järnvägstrafikstadgan § 63 mom. 10. Se vidare Hasselrot,
HB, IV2 s. 183 (jfr också VIII s. 1776). Jfr KommL 29 §. Däremot får en
säljare som vårdar gods vid köparens dröjsmål icke tillgodoföra sig annat
än kostnadsersättning eller ev. intäktsersättning, se A 1 m é n § 36 vid not
10—11.
6 Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 10 II, och A u g d a h 1, Obligasjonsrett,
s. 329 ff.
7 Om skadestånd såsom påföljd se ovan § 48 vid not 45—48.
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dröjsmålsräntan skall utgå jämväl då gäldenären av vis major
hindras från att betala.8
När det gäller att bestämma storleken av dröjsmålsränta och
den tid under vilken sådan ränta skall utgå måste man göra
en grundläggande skillnad mellan fall, då den gäld dröjsmålet
avser dessförinnan löpt med avtalad ränta, och fall, då ingen
sådan ränta utgått.
Om en skuld redan före dröjsmålet löpt med en viss avtalad
ränta, skall samma ränta löpa jämväl efter förfallodagen.
Denna regel ges i skuldebrevslagen 6 § 1 st., och man torde ha
att räkna med att samma regel gäller även utanför tillämp
ningsområdet för denna lag.9
Ifråga om skuld, som icke löper med avtalad ränta, har man
att tillämpa HB 9: 10, som efter ordalagen blott avser för
sträckning men som anses tillämpligt även på andra slag av
skuldförhållanden. Lagrummet ställer upp två alternativ och
ger för valet mellan dessa en till synes enkel regel, som dock
icke alltid varit lätt att tillämpa.10
De båda alternativen äro, kort uttryckt, 6 % från förfallo
dagen och 5 % från stämningsdagen.
Vad särskilt beträffar det senare alternativet säger lagen, att
gäldenären skall betala ränta »från den dag han hos Konungens
befallningshavande eller domaren sökt varder». Intill ikraft
8 K ö ers n er (SvJT 1926 s. 30) vill icke beakta vis major, Marks
von Wiirtemberg & Sterzel (Lagen om skuldebrev3, s. 44 f.)
synas närmast vara av motsatt åsikt.
9 Före SkbrL voro meningarna delade. Vissa författare omfattade den
ståndpunkt som nu lagfästs, se Eschelsson, Skuldebref, s. 282, och
Hasselrot, HB, II2 s. 179 ff. Andra författare ville härifrån göra det
undantaget att om den avtalade räntan var lägre än den legala dröjsmåls
räntan, den senare borde tillämpas, se A 1 m é n § 38 not 28 a och W i nr o t h, Köp, s. 148. Även det undantaget att högre avtalad ränta borde
sänkas till legal dröjsmålsränta har haft förespråkare, se Ekström,
Borgen2, s. 166. Från rättspraxis är blott att anteckna H 1906 A 23, där
avtalad ränta under stark dissens höjdes, och SvJT 1926 rf. s. 6, där så
icke skedde. Jfr H 1932 s. 225, där HD under särskilda omständigheter
utdömde mellan parterna förut tillämpad 2,5 °/o ränta från förfallodagen
till stämningsdagen och därefter höjde räntefoten till 5 %.
10 Jfr Hasselrot, Juridiska skrifter, V s. 106 ff.
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trädandet av RB 1942 har detta tolkats så, att dagen för stäm
ningens delgivning — stämningsdagen — skulle vara avgörande.
Emellertid stadgar numera RB 13:4 — med frångående av förut
gängse uppfattning — att »talan skall anses väckt, då ansökan
om stämning inkom till rätten, eller, om stämning ej erfordras,
då talan framställdes inför rätten». Fråga har uppstått huruvida
ränteberäkningen skall influeras av detta nya stadgande, en
fråga som HD efter någon tvekan synes ha bestämt sig för att
besvara nekande.11 I brist på utredning om stämningsdagen ha
domstolarna ibland låtit ränta löpa från den första dagen för
handläggning inför rätta eller från sista tillåtna delgivningsdagen.12
Någon gång kan förfallodagen infalla senare än stämnings
dagen; i sådana fall kommer även ränta enligt det senare
alternativet att utgå från förfallodagen.13 Denna reservation
underförstås i det följande.
Huvudregeln är att 6 % från förfallodagen skall utgå endast
om det finnes en på förhand bestämd förfallodag, medan 5 %
från stämningsdagen skall utgå om »ingen tid är nämnd», dvs.
om gälden förfaller till betalning vid anfordran. Det anses dock
att 6 % från förfallodagen skall utgå även om förfallodagen
icke är från början bestämd utan fixerats genom en uppsäg
ning.14
Denna huvudregel är tillkommen med tanke på sådana fall
då kreditgivning föreligger. Distinktionen mellan å ena sidan
gäld betalbar vid viss tidpunkt eller viss tid efter uppsägning
och å andra sidan gäld betalbar vid anfordran täcker här de
i praktiken förekommande fallen. Däremot passar denna dis11 Se H 1950 s. 506, jfr H 1949 s. 704. Se Ekdahl i TfSA 1951 s. 45 ff.
och Söderlund i TfSA 1951 s. 265 ff.
12 Se H 1910 s. 364 (första handläggningsdagen) samt H 1903 s. 148 och
1912 s. 370 (sista delgivningsdagen). I H 1914 s. 3, som var ett brottmål,
sammanföllo dessa dagar. Jfr Hasselrot, Juridiska skrifter, V s. 110,
samt A1 m é n § 38 not 7. Med stämningsdagen likställes dagen för ett
under rättegång utan stämning framställt kvittningsyrkande, H 1926 s. 353.
13 Jfr Lex. JustR Grefberg i H 1938 s. 137 samt H 1931 s. 208 (I). Jfr
också nedan § 51 vid not 47.
14 A 1 m é n § 38 vid not 8.
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tinktion mindre väl när det gäller andra penningfordringar, för
vilka förfallotiden ofta är bestämd på något annat sätt, t.ex.
till tidpunkten för fordringens uppkomst. Då rättspraxis ändock
varit nödsakad att hänföra dylika fordringar till ettdera av de
angivna alternativen, måste man räkna med att valet mellan
dessa i realiteten bestämts av andra, icke redovisade synpunkter.
På grund härav anser förf, det ändamålslöst att söka pressa in
alla de i praktiken uppkommande fallen i schemat viss förfallodag eller icke, utan nöjer sig med att undersöka varje slag
av fordringar för sig.
Vid tolkningen av rättspraxis måste man beakta en speciell
svårighet, nämligen domsreferatens ofullständiga upplysningar
om ränteyrkanden. Att domstolen i ett visst fall dömt ut 5 %
från stämningsdagen, ehuru man väntat sig 6 % från förfallodagen, kan bero på att blott det förstnämnda alternativet yrkats,
ehuru referatet icke ger upplysning härom.15
Den nyss anförda huvudregeln låter sig osökt tillämpa då
det gäller en fordran som utgör avtalat vederlag för en naturaprestation. 6 % från bestämd förfallodag utdömes alltså vid
krav på ogulden köpeskilling,16 ogulden hyra,17 ogulden lön,18
ogulden royalty19 etc. Även överliggetidsersättning hör hit.20
Såvitt gäller köp av lös egendom med karaktären av handels15 Så t.ex. H 1935 s. 381 och 1942 s. 177. I de fall som åberopas i det
följande har akten i målet vid behov undersökts.
16 Se beträffande köp av fast egendom t.ex. H 1883 s. 65 och 1908 s. 519.
Ett speciellt fall härav är köpares krav på ersättning för vad han fått
utgiva på grund av en opåräknad inteckning, se H 1893 s. 332. I de när
besläktade fallen H 1917 s. 476 och 1930 s. 594 yrkades blott 5 °/o från
stämningsdagen. Om köp av lös egendom se A 1 m é n § 38 vid not 2—25.
17 Se t.ex. H 1893 s. 510, 1931 s. 165, 1941 s. 385.
18 Se rättsfall anförda ovan § 30 not 29. Jfr ifråga om statstjänste
mäns avlöning H 1899 s. 178, 1910 s. 277, 1940 s. 21 (traktamente), SvJT
1923 rf. s. 41 (felräkningspengar). Annorlunda i särskilt fall SvJT 1942
rf. s. 53. Jfr också H 1944 s. 577 (gottgörelse till lantmätare enligt lantmäteritaxan, blott 5 % från stämningsdagen).
19 H 1924 s. 477.
20 Enligt SjöL 86 § förfaller överliggetidsersättning till betalning dag
för dag. I SvJT 1919 rf. s. 7 utdömdes i enlighet härmed ränta från dag
till dag.
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köp är tillämpningsområdet för den strängare ränteplikten ut
vidgat. Enligt köplagen 38 § skall, där ej viss tid för köpe
skillingens gäldande är utsatt, ränta utgå med 6 % från av
lämnandet eller, om avlämnandet fördröjts av köparen, från
det dröjsmålet inträdde.21
Liknande regler gälla om ränta å expropriationsersättning.
Enligt expropriationslagen 55 § skall ränta utgå med 6 % från
den lagbestämda förfallodagen; om tillträde skett tidigare skall
dock ränta utgå från tillträdesdagen.22 Samma regel gäller en
ligt lagen om allmänna vägar 19 § vid upplåtelse av vägrätt
samt enligt nyttjanderättslagen 4: 19 vid inlösen av tomträtt.
Frågan om sysslomans skyldighet att betala ränta å omhänderhavda medel är mera komplicerad. Till en början är
sysslomannen ofta skyldig att göra medlen räntebärande för
huvudmannens räkning under den tid uppdraget varar, resp,
att betala ränta för medel av vilka han själv tillgodogjort sig
avkastningen. Denna fråga hör dock ej hemma i detta samman
hang.23 Vad härefter beträffar tiden efter det att sysslomannen
redovisat för sitt uppdrag synes det vara vedertagen uppfattning
att sysslomannen skall betala 6 % ränta från redovisningsdagen
på det belopp han i redovisningen erkänner sig vara skyldig att
betala.24 Skulle domstolen sedermera finna honom betalningsskyldig med högre belopp än redovisningens saldo, är det ej
lika klart att ränta å nytillkomna belopp skall utgå efter samma
beräkningsgrund.25 Särskilt ha domstolarna varit ovilliga att på
21 Se vidare A 1 m é n §38 vid not 25 a ff.
22 Jfr H 1938 s. 585.
23 Se ovan § 45 vid not 8—9. Jfr också nedan § 51 vid not 29 och 32.
Den ofta uppställda satsen att den som genom olovligt tillgrepp eller eljest
genom rättsstridigt förfarande åtkommit ett penningbelopp, rimligtvis bör
vara skyldig att gälda ränta från den dag då målsägarens förlust uppkom,
torde väsentligen hänföra sig till hithörande fall. Jfr Hasselrot, Juri
diska skrifter, V s. 116.
24 Se H 1913 s. 590, 1915 s. 558, SvJT 1938 rf. s. 6. Jfr H 1890 s. 155.
Jfr också Hasselrot, Juridiska skrifter, X s. 167. I H 1915 s. 621
yrkades blott 5 °/o.
25 Se H 1913 s. 76, där HD:s majoritet (4 mot 3) blott utdömde 5 °/o
från stämningsdagen.
37 — 557460
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det nytillkomna beloppet döma ut mer än 5 % från stämningsdagen, då tvisten rört storleken av sysslomannens i redovis
ningen upptagna arvode.26
Dröjsmålsränta utgår sålunda icke för tid innan redovisning
avgivits; i den mån redovisningen obehörigen fördröjes får man
söka remediet i reglerna om ränteplikt under uppdragets be
stånd. Ibland ha emellertid domstolarna ansett det onödigt att
framtvinga en särskild redovisning och i stället direkt ålagt
sysslomannen att utgiva det saldo en riktig redovisning skulle
komma att utvisa. Det förefaller som om domstolarna då vore
benägna att låta en under uppdragets bestånd löpande ränta
utgå ända till dess betalning sker men om sådan ränta ej alls
löper utdöma 5 % från stämningsdagen.27
Å belopp som utdömts på grund av vissa regler om redogöraransvar i statstjänst har ränta beräknats blott med 5 %
från stämningsdagen.28
Den som har att återgälda ett penningbelopp, som han upp
burit med orätt eller i allt fall ej längre äger behålla, intar en
ställning som något påminner om en sysslomans. Detta visar
sig däri att domstolarna icke alltid nöja sig med de båda alter
nativ för ränteplikten, som HB 9:10 erbjuder, utan ibland ut
döma »skälig ränta» på samma sätt som sker ifråga om sysslomannaskap såvitt gäller tiden före redovisning.29
En grupp hithörande fall bilda de, i vilka en köpeskilling skall
återgå emedan köpet förklaras ogiltigt, häves eller undanröjes genom återvinningstalan. Praxis är beträffande dessa fall
mycket vacklande: ibland har köparen fått nöja sig med 5 %
från stämningsdagen,30 ibland har ränta utdömts från en tidi
28 Se H 1895 s. 587, 1900 s. 166, 1905 s. 135, SvJT 1917 s. 116 (rf.).
27 Se H 1880 s. 354, 1902 s. 348, 1907 s. 231, 1923 s. 183 (HovRn). Jfr
H 1905 s. 135 och SvJT 1943 rf. s. 81. Annorlunda H 1918 s. 220 (3 mot 2),
där 6 °/o från den dag redovisning bort ske utdömdes.
28 H 1916 s. 304.
29 Se ovan § 45 vid not 8-—9 och § 51 vid not 23.
30 H 1886 s. 95, 1902 s. 348, 1906 s. 332, 1925 s. 485, SvJT 1933 rf. s. 66.
Även i H 1926 s. 353 synes HD ha utgått från denna regel. Så också
Almén (§ 57 vid not 10—13), som dock vill göra undantag för det fall
att säljaren förfarit svikligen.
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gare tidpunkt, antingen med 6 % från en antagen förfallodag31 eller — tydligen såsom »skälig ränta» — 5 % från dylik
dag.32
Vid återvinning av betalning av förfallen gäld enligt KL 30 §
och av icke förfallen gäld enligt 29 § har 6 % från betalnings
dagen utdömts.33
En annan hithörande grupp av fall bilda de, i vilka sva
randen vid bifall till klandertalan skall redovisa och utgiva
avkastning. Till denna avkastning lägger man den ränta som
faktiskt influtit på avkastningsbeloppen, i den mån den belö
per på tiden före stämningsdagen. På det sålunda uppkomna
saldot beräknas 5 % ränta från stämningsdagen; om ett i
saldot ingående belopp influtit först efter stämningsdagen be
räknas dock ränta härå från den dag beloppet inflöt.34
Då en condictio indebiti bifalles brukar ränta utdömas från
utbetalningsdagen, ibland med 5 %,35 ibland med 6 %.36 Må
hända väljes det högre procenttalet i sådana fall då omständig
heterna äro mera graverande för betalningsmottagaren.37 Å
andra sidan förekommer det att ränteplikten begränsas till
31 H 1877 s. 190 (dagen för hävningsrättens inträde; betalning hade
redan skett), 1877 s. 465 (betalningsdagen; hävningsrätt förelåg redan då),
1904 s. 110 (betalningsdagen) och A 170 (betalningsdagen; hävningsrätt
förelåg då ännu ej), 1908 A 92 (betalningsdagen; hävningsrätt förelåg redan
då), SvJT 1933 rf. s. 66 (betalningsdagen). I H 1898 s. 250 avvisades detta
alternativ, men domstolen behövde ej taga ställning till vilket av de båda
andra som skulle vara det riktiga.
32 H 1918 s. 624 (dagen för lagakraftvunnen dom på återgång av icke
bindande avtal), 1922 s. 599 (betalningsdagen; hävningsrätt förelåg redan
då). Jfr H 1906 s. 332 (JustRn Hederstierna och Thollander; betalnings
dagen), måhända också H 1887 s. 242 (återvinning av surrogat för egendom,
som återvinningssvaranden sålt; 5 % från det surrogatet erhållits).
33 Se H 1929 s. 425, SvJT 1933 rf. s. 55.
34 Se framför allt H 1945 s. 67. Rättspraxis är dock ganska svårtolkad,
vilket åtminstone delvis torde bero på att domstolarna av alltför begrän
sade yrkanden eller bestridanden hindrats att tillämpa den i texten angivna
regeln. Se H 1934 s. 57, 1936 s. 265, 1938 s. 100 och 137, 1939 s. 253, 1943
s. 694, 1945 s. 316, 1947 s. 335.
35 II 1906 s. 429, 1939 s. 652.
36 H 1875 s. 69, 1935 s. 507, 1939 s. 209.
37 Jfr ovan § 45 vid not 9 om sysslomans ränteplikt.
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5 % från stämningsdagen eller helt bortfaller, till synes i sådana
fall då domstolarna se sig nödsakade att bifalla en condictio in
debiti ehuru betalningsmottagaren varit i god tro.38
Ett särskilt fall härav är reglerat i UL 50 §, som stadgar att
om dom, varå verkställighet följt, ändras eller upphäves och
verkställigheten därför går åter, så skall den slutligt tappande
betala 6 % ränta från lyftningsdagen å mottaget belopp. Denna
regel har ansetts tillämplig jämväl på verkställighet av lagsökningsutslag och jämväl på belopp som frivilligt betalats för
undgående av verkställighet.39
Se vi härefter på sådana ersättningsbelopp, som utgå såsom
påföljd av underlåten uppfyllelse eller avvikelse, så är till en
början att anteckna att skadestånd såsom huvudregel löper med
5 % ränta från stämningsdagen.40 Samma regel har tillämpats
då en köpare ålagts att återställa del av köpeskilling såsom
prisnedsättning,41 liksom då vårdare ålagts att utgiva värde
ersättning.42
Även skadestånd utanför kontraktsförhållanden löper med
5 °/o från stämningsdagen.43
I vissa hithörande fall kommer emellertid saken i ett annat
läge på grund av att tidpunkten för ersättningens utgivande är
särskilt fastställd i lag eller avtal. Sålunda gäller enligt nyttjanderättslagen att husröteersättning skall utgivas vid ärren datorns avträde. Denna bestämmelse har ansetts medföra att
ränta skall utgå med 6 %, väl icke från avträdesdagen men
från dagen för avträdessyn, då husrötans belopp fixerats.44
38 H 1919 s. 17, 1942 s. 101.
39 Se H 1876 s. 90, 1884 s. 200, 1907 s. 114, 1943 s. 736, SvJT 1921 rf.
s. 73. Jfr H 1930 s. 313.
40 Se t.ex. H 1884 s. 134, 1886 s. 494, 1897 s. 229, 1914 s. 269, 1921 s. 352
(HovRn). Jfr A1 m é n § 25 vid not 149. Annorlunda i visst fall H 1909
s. 181.
41 H 1923 s. 550, 1928 s. 554.
42 H 1906 s. 109.
43 Se t.ex. H 1899 s. 282, 1914 s. 3. Någon tvekan har dock tidigare
rått huruvida ränta skulle utgå på ersättning för sveda och värk, se H 1912
s. 191, 1922 s. 566.
44 H 1922 s. 309.
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Samma ståndpunkt har HD intagit ifråga om ett arrendeavtal
som visserligen tillkommit före nyttjanderättslagens ikraft
trädande men som självt innehöll en liknande bestämmelse.45
Utfallande försäkringsbelopp skall, om ej annat avtalats, en
ligt försäkringsavtalslagen 24 § betalas en månad efter det att
meddelande om försäkringsfallet kommit försäkringsgivaren
till handa, dock ej förrän fjorton dagar förflutit efter det att
erforderlig utredning förebragts. På grund av detta lagrum eller
motsvarande avtalsbestämmelse utdömes 6 % från förfallodagen.46
Om domstolen fastställer ett ersättningsbelopp att utgå vid
framtida tidpunkter, t.ex. i form av en livränta, har detta ibland
ansetts medföra att ränta skulle beräknas med 6 % från varje
förfallodag, icke med 5 %.47
Beträffande ränteplikt i ett borgensförhållande är att märka,
att borgensmannen icke utan särskilt åtagande anses behöva
svara för den ränta som huvudgäldenären är skyldig att erlägga
till borgenären.48 Om sådant åtagande ej föreligger, har borgens
mannen blott att utgiva 5 % från den dag borgenären stämt
honom.49 Vad åter beträffar ränta vid regressanspråk hava
45 H 1915 s. 623.
48 6 °/o från förfallodag utdömdes i H 1937 s. 648, 1938 s. 412 (I), 1940
s. 280 (I). Jfr också H 1936 s. 439. I H 1938 s. 412 (II) och 1944 s. 21
yrkades blott 5 %.
Före ikraftträdandet av försäkringsavtalslagen stadgade försäkringsvillkoren ofta, att beloppen skulle betalas viss tid efter det att frågan om för
säkringstagarens betalningsskyldighet blivit avgjord. I fall av tvist kom
räntan då i allmänhet att löpa från viss tid efter det målet avgjorts i högsta
instans; någon gång brukade dock HD reagera häremot och föreskriva att
en dom i lägre instans skulle tagas till utgångspunkt. Numera förbjuder
försäkringsavtalslagen 24 § 2 st. att förfallodagen bestämmes på detta sätt.
Jfr‘H 1923 s. 516 med hänv. I H 1920 s. 183, som rör sjöförsäkring, ut
dömdes icke 6 °/o om året utan 4/2 °/o i månaden, vilket dock, då ränta på
ränta icke beräknas, ej utgör någon avvikelse från övriga fall.
47 6 % utdömdes i H 1879 s. 487, 1912 s. 191, 1922 s. 566, 1925 s. 103,
5 % i H 1933 s. 569. Se vidare Hörstadius i SvJT 1935 s. 55 f. I
H 1935 s. 87 yrkades blott 5 °/o.
48 Se ovan § 50 vid not 5.
49 Se H 1925 s. 432, 1929 s. 595. Jfr också H a s s e 1 r o t, HB, III2
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olika meningar gjort sig gällande, delvis grundade i olika upp
fattningar om regressanspråkets »rättsliga natur». I vissa äldre
avgöranden har borgensman som sökt regress tilldömts blott
5 % från stämningsdagen,50 men numera synes praxis hava
stabiliserat sig därhän att ränta skall beräknas med 6 % från
det skulden infriades, dock att en för huvudförbindelsen avtalad
ränta skall lända till efterrättelse i den mån den understiger
6 %.51
Vad slutligen beträffar skatter och liknande betalningar till
det allmänna finnas ett stort antal växlande bestämmelser, som
det skulle föra för långt att här beröra.52 Från gränsområdet
mellan civilrätt och beskattningsrätt må dock antecknas, att
ränta å gatukostnadsbidrag ansetts böra löpa endast med 5 %
från stämningsdagen.53
Vid värdekonfiskation utdömes icke ränta.54
Enligt HB 9:6 i dess ursprungliga lydelse var det förbjudet
att taga ränta på ränta.55 Det kunde då givetvis icke heller
komma ifråga att legal dröjsmålsränta skulle få beräknas på
oguldna räntebelopp. Nämnda förbud upphävdes emellertid år
1907. I och för sig fanns det ingen anledning varför denna
lagändring skulle ges den innebörden att dröjsmålsränta nu
skulle, utan stöd av avtal, beräknas på oguldna räntebelopp,
och domstolarna ha ej heller ansett sig böra frångå den dittills
s. 128 f. Växel- och checkgäldenärer skola dock alltid erlägga 6 % från
förfallodagen, se VxL 48 §, ChL 45 §.
50 H 1874 s. 206, 1893 s. 567. Jfr H 1881 s. 454.
51 H 1888 s. 446, 1894 A 385, 1896 A 131, 1906 s. 564, 1911 s. 603, 1918
A 163, 1919 s. 102, 1945 s. 421, SvJT 1923 rf. s. 9. Jfr H a s s e 1 r o t, HB,
III2 s. 197 ff. och 242 ff. Vid regress på grund av växel eller check utgår
alltid 6 °/o från förfallodagen, se VxL 49 §, ChL 46 §.
52 Se Ljungman, Skattefordran, s. 48 ff. och 150 ff. Jfr också lag
23/4 1948 om dispositionen av aktiebolags vinstmedel 22 §, där en dröjs
målsränta om 8 % föreskrevs; räntan betecknades dock såsom »avgift»,
måhända därför att räntefoten ansågs opassande hög.
53 H 1947 s. 373.
54 Se T. Strömberg, Konfiskation, s. 242 f.
55 I utländsk litteratur förekommer ibland den latinska beteckninger
»anatocismus».

582

DRÖJSMÅLSRÄNTA

§ 51

gällande regeln, även om vissa röster höjts för en ändrad inställ
ning.56
I vissa situationer har dock dröjsmålsränta på ränta ansetts
kunna komma ifråga, t.o.m. före 1907 års lagändring. Sålunda
har i kontokurantförhållande ränta utdömts på ett saldo som
innefattade räntor borgenären till godo — i själva verket är det
ju i praktiken alltför komplicerat att i étt långvarigt konto
kurantförhållande urskilja vad som är ränta i ett dylikt saldo.57
Likaså har ränta utdömts på ett redovisningssaldo, innefattande
syssloman påförd ränta.58 Slutligen har borgensman vid regress
talan ansetts böra få ränta på hela sitt utlägg, även till den del
detta innefattat ränta.59 Växel- och checklagarna stadga sär
skilt att regressökande gäldenär har rätt till ränta på hela det
belopp han själv betalt.60
Om sålunda dröjsmålsränta ibland utdömes på ogulden ränta
och t.o.m. på en av regressökande borgensman gulden dröjsmåls
ränta, så kommer det dock ej ifråga att ålägga en gäldenär att
betala dröjsmålsränta på en av honom själv ogulden dröjsmåls
ränta. Men lägger m.a.o. aldrig dröjsmålsräntan till kapitalet,
hur länge den än löper.61

o
XVII KAP. SUMMAERSÄTTNING.
§ 52.
Den ersättning, som skall utgå på grund av underlåten upp
fyllelse eller på grund av en avvikelse, kan vara till beloppet
på förhand bestämd. Förf, betecknar denna form av ersättning
56 Mot dröjsmålsränta på ränta H 1929 s. 199, 1930 A 49 (JustR Alexanderson), 1938 s. 137, SvJT 1943 rf. s. 2. Annorlunda SvJT 1935 rf. s. 51,
jfr Schedin i SvJT 1935 s. 492 ff.
57 NT 1865 s. 647, H 1904 s. 500. Jfr H 1880 s. 192. Jfr också Hassel
rot, Juridiska skrifter, V s. 66.

58 H 1913 s. 76, 1945 s. 67, SvJT 1917 s. 116 (rf.). Annorlunda H 1938
s. 137.
59 H 1874 s. 206, 1888 s. 446, 1894 A 385, 1945 s. 421. Jfr H a s s e 1 r o t,
HB, III2 s. 197.
60 VxL 49 §, ChL 46 §.
61 Jfr däremot kärandens yrkande i H 1940 s. 21.
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såsom summaersättning, i analogi med den gängse benäm
ningen på en hithörande avtalstyp, summaförsäkringen.
När det gäller förpliktelser till uppfyllelse kallar man summa
ersättningen vite; när det gäller garantiförpliktelser åter saknas
en enhetlig benämning.

A. Vite.

1. Inledning.

En vitesbestämmelse i ett avtal innebär att en gäldenär åta
ger sig att utgiva ett visst penningbelopp vid underlåtenhet att
fullgöra en honom åliggande förplikelse.1
Nära besläktad med en dylik bestämmelse är en föreskrift
att gäldenären vid underlåten uppfyllelse går miste om en pres
tation, som han eljest skulle haft rätt att fordra av borgenären,
eller att han går miste om en honom eljest tillkommande för
mån att slippa prestera till denne. I sådana fall talar man i all
mänhet icke om en vitesbestämmelse utan om en förverkande
bestämmelse. Det utmärkande för en dylik anses vara att den
innebär icke ett tillägg till huvudförbindelsen utan en modi
fikation i denna.2 Skillnaden är emellertid helt och hållet en
formuleringsfråga, i det att varje förverkandebestämmelse kan
omskrivas till en vitesbestämmelse i gängse mening, därigenom
att gäldenären åtager sig en prestationsskyldighet exakt mot
svarande den förmån varifrån han avstår.3 Det saknas därför
i allmänhet anledning att göra skillnad mellan vitesbestämmel
ser och förverkandebestämmelser, och förf, vill sålunda, där
1 Se F e h r, Vitesbestämmelser i aftal, samt Ekelöf, Straffet, s. 198
ff. Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 17 II. Frågor om vite vid statlig upphand
ling diskuteras i Centralupphandlingssakkunnigas betänkande I (1916)
s. 235 ff. samt i SOU 1951: 18 s. 53 ff. Det kan tänkas att gäldenären åtager
sig att såsom vite fullgöra en naturaprestation, men detta är så sällsynt
att det kan förbigås här. Jfr dock H 1892 s. 359.
2 Se bet. 1914 om avtal s. 153 f.
3 A 1 m é n uttalar i 1 uppl. (Tillägg till § 1 vid not 15) att »det väl icke
gärna kan försvaras» att göra skillnad mellan en vitesbestämmelse av visst
innehåll och en därmed identisk rabattbestämmelse. Detta välgrundade ut
talande frångår han emellertid i följande upplagor (Tillägg till § 1 not 8).
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ej annat utsäges, använda begreppet vitesbestämmelse i så vid
sträckt betydelse att därunder faller jämväl begreppet för
verkandebestämmelse.4
I dansk rätt betecknas vite (i den snävare betydelsen) såsom konventionalbod. Tysk rätt talar om Vertragsstrafe (se BGB §§ 339—345
samt Enneccerus & Lehmann §37), medan en förverkande
bestämmelse kallas Verwirkungsklausel. I schweizisk rätt ger OR Art.
160—163 regler om Konventionalstrafe. Franskt språkbruk betecknar
en vitesutfästelse med termen clause pénale, se härom Mazeaud
III nr 2626—2639.
En Verwirkungsklausel gäller emellertid enligt tysk rätt in dubio
blott såsom ett hävningsförbehåll, se BGB § 360.

Ändamålet med en vitesbestämmelse är i de flesta fall att
undgå vissa svagheter vilka vidlåda skadeståndet såsom på
följd. Dels är det ofta svårt för borgenären att bevisa den för
lust han lidit, dels är den förlust, för vilken ersättning enligt
vanliga regler gives, ofta icke tillräckligt stor för att skadeståndsskyldigheten skall vara ett effektivt påtryckningsmedel
mot gäldenären. Vitet kan i dessa fall tjänstgöra såsom surrogat
för skadestånd.5
En vitesbestämmelse kan ge upphov till flera problem. Ett
sådant gäller när en giltig vitesbestämmelse föreligger, ett
annat villkoren för att vite skall utgå, ett tredje vilket belopp
som skall erläggas.

2. När föreligger en giltig v i t e s b e s t ä mm e 1 s e?

En vitesbestämmelse kan ges direkt med ett bestämt belopp.
I standardformulär förekomma emellertid ibland allmänt
avfattade vitesbestämmelser, vilka hänvisa till den penning
prestation som skall utgivas av ena parten och föreskriva att
4 Att distinktionen dock blir av en viss betydelse vid tillämpningen av
jämkningsreglerna i avtalslagen 36 och 37 §§ framhålles nedan § 52 vid
not 53—54.
5 Jfr F e h r, a.a. s. 6 ff. Ett utpräglat exempel på användning av vite
såsom surrogat för skadestånd ger H 1920 s. 380 (vite för utfästelse att ej
reexportera). Frågan om skadestånd skall utgå vid sidan av vite behandlas
ovan § 47 vid not 25—28.
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vitet skall utgå med detta belopp eller viss del därav. Det var
sålunda tidigare icke ovanligt att vite för underlåten uppfyl
lelse av certeparti skulle utgå med fraktens belopp eller med
viss del därav.6 Det förekommer också att vite för dröjsmål
med leverans skall utgå med viss procent av köpeskillingen per
dag eller vecka.
Om den, som har att utgiva en naturaprestation mot vederlag
i penningar, åtagit sig att vid dröjsmål utgiva vite med penning
prestationens belopp, innebär detta att han, om avtalet icke
häves, blir skyldig att fullgöra hela sin naturaprestation utan
vederlag. Detta kan också uttryckas så att han förverkar sin
rätt till vederlaget.7
Om åter någon, som har att utgiva en penningprestation så
som vederlag för en naturaprestation, åtagit sig att vid dröjs
mål utgiva vite med penningprestationens belopp, blir följden
antingen att han, för att få motpartens naturaprestation, måste
betala det avtalade vederlaget två gånger, eller också, om mot
parten häver, att han utan att få dennes naturaprestation likväl
får betala vederlaget en gång. Vissa vitesbestämmelser nöja
sig med sistnämnda alternativ och stadga sålunda, att gäldenären, även om avtalet häves, alltid skall erlägga vad han utfäst.8
I de nu angivna fallen användes penningprestationens belopp
såsom norm för vitet. I andra fall fastställes vitet efter en annan
norm, nämligen en prestation som borgenären skall utgiva till
gäldenären och som vid den tidpunkt då vitet göres gällande
ännu icke utgivits. Denna ur de flesta synpunkter godtyckliga
bestämning av vitets storlek förklaras därav att borgenären icke
behöver vidtaga några indrivningsåtgärder för att inkassera ett
dylikt vite; han nöjer sig med att behålla vad han har. I dessa
fall säges det vanligen föreligga en förverkandeklausul: gälde
nären förverkar rätten att utfå en prestation från borgenären.
6 Se Jantzen, Godsbefordring2, s. 320 f. Jfr H 1921 s. 384 och 1926
s. 329 (vilken lastkvantitet skulle läggas till grund för vitets beräkning?).
7 Jfr SvJT 1926 rf. s. 18.
8 Dylika bestämmelser hava ofta förekommit i avtal om arrende och
hyra. Se vidare nedan § 52 vid not 25—28.
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Man kan emellertid också uttrycka saken så att gäldenären skall
utgiva ett vite av samma innehåll.
Ett exempel härpå utgör förbehåll att pant eller annan säker
het skall vara förverkad vid underlåten uppfyllelse. Ett dylikt
förbehåll skulle också kunna uttryckas så att borgenären får
rätt att realisera säkerheten efter gottfinnande och att gäldenä
ren skall betala säkerhetens övervärde såsom vite.
Andra exempel avse påföljd av underlåten uppfyllelse av
borgenärsförpliktelser. Sålunda förekommer någon gång be
stämmelse att en borgenär, som är skyldig att inom viss tid
avhämta egendom, vid dröjsmål förlorar rätten till det som icke
avhämtats.9 Vidare förekommer icke sällan i försäkringsavtal
en klausul enligt vilken rätten till försäkringsbeloppet förver
kas om försäkringshavaren efter inträffat försäkringsfall svikligen uppgivit, förtegat eller fördolt något förhållande som är
av betydelse för försäkringsfallets bedömande.10
Ofta är en förverkandebestämmelse utformad med sikte på
det fall att avtalet häves och innebär att borgenären befrias
från skyldigheten att återställa vad han uppburit.11
En vitesbestämmelse kan ges indirekt därigenom att riktig
uppfyllelse förklaras skola medföra en förmån, som bortfaller
vid underlåten uppfyllelse. Hit höra framför allt de mycket van
liga bestämmelserna om kassarabatt då köpeskilling betalas i
rätt tid.12
Det förekommer, särskilt i föreningsstadgar, vitesbestämmel
ser som ge borgenären rätt att, vanligen inom en viss latitud,
bestämma vitets belopp. Någon egentlig skillnad föreligger icke
mellan en dylik bestämmelse och en bestämmelse varigenom
9 Se A 1 m é n § 33 not 18 angående avtal om tillgodogörande av naturaprodukter av fast egendom. Rättspraxis inlägger en dylik förverkandebe
stämmelse redan i föreskriften att egendomen skall vara avhämtad inom
viss tid.
10 Jfr FAL 23 §.
11 Jfr AvtL 37 § 1 st.
12 Kassarabatt anses ej böra utgå utan stöd av avtal, se Handelsbruk III
nr 192—193. Jfr a.a. II nr 63—64 (skulle avtalad kassarabatt utgå även
på fraktkostnad?). Se också a.a. II nr 69 (överlämnande av växel berätti
gade ej till kassarabatt). Jfr ovan § 11 not 7.
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vitet från början fastställes till latitudens övre gräns, eftersom
borgenären ju alltid kan efter behag avstå från en del av ett
visst vitesbelopp.13
En handpenning anses in dubio icke vara ett av betalaren
utfäst vite.14 Icke heller anses en avbeställningsersättning inne
fatta ett vite.15
Från vitesbestämmelser böra skiljas bestämmelser som blott
avse att fixera en övre gräns för skadeståndet.16
Att en vitesbestämmelse kan med laga verkan knytas till en
giltig huvudförbindelse är numera icke föremål för någon tve
kan.17 Vitesbestämmelsen har emellertid verkan blott så långt
som huvudförbindelsen har det; skulle huvudförbindelsen vara
ogiltig, exempelvis på grund av formbrist, så är även vites
bestämmelsen ogiltig.18 Rättspraxis visar emellertid på senare
tid en viss tendens att godtaga en vitesbestämmelse även vid
ogiltigt avtal, i den mån den kan betraktas såsom surrogat för
den till negativa intresset begränsade skadeståndsskyldighet,
som avtalets ogiltighet kan medföra.19
Särskilt är att märka att det icke i och för sig möter något
hinder att knyta en vitesbestämmelse till en förpliktelse att be
tala ett penningbelopp. När man i äldre tid genom tvingande
13 Domstolarna anse sig icke i dylika fall ha rätt att efterpröva borge
närens val i vidare mån än jämkningsregeln i avtalslagen 36 § föranleder,
se H 1924 s. 504, 1927 s. 481 (II), 1948 s. 572; jfr också H 1948 s. 581.
Jfr Berglund i SvJT 1942 s. 198. Tysk rätt behandlar icke dessa viten
såsom jämställda med andra sådana, se Enneccerus & Lehmann
§ 37 I.
14 Se H 1887 s. 288, 1914 A 486, 1915 s. 323 och A 293, 1924 s. 200,
1925 A 572, SvJT 1921 rf. s. 50. Jfr A 1 m é n § 25 not 42, Winr o t h,
Köp, s. 164, och Hasselrot, HB, I2 s. 141.
15 H 1911 s. 467. Likaså anses ett vite icke innefatta en avbeställningsersättning, se H 1941 s. 705. Se vidare nedan § 59 vid not 32 a—40 och § 60
vid not 36—42.
16 Se om dylika bestämmelser ovan § 47 vid not 22—24.
17 En tidigare befintlig tvekan på denna punkt refereras i FHB 1826,
motiven s. 208 f.
18 H 1905 s. 206. Jfr A 1 m é n, Avtal, § 36 not 4, samt Karlgren i
Festskrift 1950 för Ekeberg s. 304.
19 Se H 1946 s. 178, 1947 s. 215 och 267, samt Karlgren, a.st.
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bestämmelser fixerade ett räntemaximum, som skulle gälla även
dröjsmålsränta, var det däremot nödvändigt att hindra att detta
kringgicks genom vitesbestämmelser. HB 9:6 innehöll alltså
under åren 1815—1907 ett förbud mot utsättande av vite för
återbetalning av försträckning i penningar. Det var omtvistat
huruvida detta förbud skulle tillämpas även vid annan betal
ningsskyldighet än sådan som grundades på ett försträckningsavtal.20
Någon gång har det förekommit att en ägare sökt förbättra
sitt skydd mot obehörigt intrång i äganderätten genom att vid
upplåtelse av egendom avfordra motparten en särskild med vite
kombinerad utfästelse att icke överskrida gränserna för den
upplåtna rätten. Domstolarna ha varit obenägna att tillämpa
dylika bestämmelser.21
Vi ha nyss sett att vitesbestämmelser kunna konstrueras på
många olika sätt. Något försök att generellt klassificera vissa
konstruktioner såsom tillåtna, andra såsom otillåtna, föreligger
icke, men lagstiftaren har tagit ut vissa speciella typfall, där
missbruk ansetts vara vanliga, och ingripit med ogiltighetsregler. Sålunda förklarar avtalslagen 37 § 2 st. klausuler om
förverkande av pant eller annan säkerhet ogiltiga,22 och vidare
förhindrar lagen om avbetalningsköp 3—5 §§ tillämpningen av
klausuler enligt vilka köparen vid hävning skulle förverka sin
rätt att återfå erlagd del av köpeskillingen.
Utanför dessa specialfall får man söka komma tillrätta med
olämpliga klausuler med hjälp av jämkningsreglerna i avtals
lagen 36 och 37 §§.23 Före avtalslagens ikraftträdande fanns
ingen motsvarande jämkningsmöjlighet, och en domstol som
ville undgå att tillämpa en olämplig vitesbestämmelse i hela
20 Jfr A 1 m é n Tillägg till § 1 vid not 3—7 samt H 1892 s. 359, 1895
s. 542, 1902 s. 282 (I), 1907 s. 10, 1908 s. 420. Motsvarande förbud fanns
upptaget i FHB 1826 15: 1 och FHB 1850 15: 1, dock utan att samman
hanget med räntemaximum åberopades.
21 H 1876 s. 134, 1895 s. 255.
22 Jfr H 1928 s. 639 (säkerhetsöverlåtelse), 1949 s. 744 (säkerhetsöver
låtelse, ev. utan återköpsskyldighet), 1952 s. 256 (säkerhetsöverlåtelse eller
omsättningsköp med återköpsrätt?).
23 Se nedan § 52 vid not 48—56. Jfr också FAL 23 §.
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dess stränghet hade då ingen annan möjlighet än att förklara
bestämmelsen ogiltig eller icke tillämplig. Detta förhållande gör
att man måste betrakta äldre avgöranden, varigenom en vites
bestämmelse förklarats ogiltig eller icke tillämplig, med en viss
försiktighet.24 Det är icke utan vidare klart att en äldre restrik
tiv inställning till vitesbestämmelser skall göra sig gällande
under de ändrade förutsättningar som skapats av avtalslagens
jämkningsregler.
Ett särskilt förhållande råder beträffande klausuler enligt
vilka arrendator eller hyresgäst sedan avtalet hävts likväl skall
betala arrende resp, hyra till avtalstidens slut. I vissa avgöran
den från den tid då förbudet mot vite vid försträckning gällde
ansågos sådana klausuler icke vara »av beskaffenhet att lagli
gen kunna göras gällande», såvitt angick arrendatoms (hyres
gästens) betalningsförsummelse, men väl såvitt angick annan
försummelse från dennes sida.25 När detta förbud upphävdes
blevo dylika bestämmelser gällande i hela deras vidd. Ett av
görande från år 1919 utgår också från att så är fallet, ehuru
domstolen, i brist på jämkningsmöjligheter, tog sin tillflykt till
det faktum att borgenären icke påstått att skada uppkommit
och förklarade att bestämmelsen vid sådant förhållande icke
kunde vinna tillämpning.26 I ett nytt avgörande många år senare
återkommer emellertid den nyss citerade lokutionen, måhända
hämtad från äldre rättspraxis utan tanke på de speciella för
hållanden som där motiverade dess förekomst.27 I litteraturen
har sistnämnda uttalande icke observerats, och den gängse
meningen torde vara att klausuler av den nu behandlade typen
äro giltiga.28
24 Jfr t.ex. H 1898 s. 117 (dissenserna i RRn och i HD), 1902 s. 250,
1916 s. 89 (underinstanserna), 1919 s. 200. Att en ogiltigförklaring också
kunde bero på reglerna om räntemaximum har framhållits ovan § 52 vid
not 20.
25 Se H 1907 s. 10 och 1908 s. 420; i intetdera fallet var dock HD enig.
Jfr H 1895 s. 542 och 1902 s. 142 samt lagberedningens vaga uttalande i
FJB I 1905 s. 226.
26 H 1919 s. 200. Jfr föreg. stycke av texten.
27 H 1937 s. 337 (RRns av HD åberopade domskäl).
28 Jfr Walin, Hyreslagen3, s. 194 f.
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En vitesbestämmelse kan missbrukas såsom ett medel att
skaffa borgenären ökad betalningsrätt i gäldenärens konkurs.
Om nämligen gäldenären skall utgiva ett penningbelopp och om
förhållandena ligga så till att i praktiken endast insolvens kan
medföra betalningsförsummelse, kan gäldenären utan någon
egentlig nackdel göra borgenären den tjänsten att åtaga sig ett
högt vite, för att borgenären genom att bevaka vitet skall kunna
öka sin utsikt att få ut fulla beloppet av huvudförbindelsen. För
att icke inbjuda till dylikt missbruk tillämpar man regeln att
ett vite, som icke förfallit vid konkursutbrottet, icke kan göras
gällande i konkursen.29
Ett specialfall härav är uttryckligen reglerat i lag. Enligt
KL 196 § får, om betalning för borgade varor bestämts till
olika belopp med hänsyn till olika betalningstider, borgenären
icke i gäldenärens konkurs till förfång för övriga borgenärer
njuta rätt till högre betalning än efter det lägst bestämda be
loppet. Med andra ord, ett i en rabattutfästelse liggande indirekt
förbehåll om vite får ej tillämpas, vare sig rabatten förverkats
före eller efter konkursens början. Regeln tillämpas dock endast
»i den mån» rabatten överstiger 5 %.30 Bestämmelsen har an
setts tillämplig även på betalning för annonser.31
Lagstadgade viten äro mycket ovanliga inom civilrättens om
råde.32 Någon gång förekomma emellertid bestämmelser om
att erlagd prestation skall vara förverkad.33 Vidare är att erinra
29 Se H 1902 s. 282, 1933 s. 234. Jfr A 1 m é n § 39 not 198 med hänv.
samt U s s i n g, Alm. Del3, § 17 II C.
30 Det är ovisst om en rabatt överstigande 5 % skall avräknas i sin hel
het eller endast så långt att nettobeloppet blir 95 % av det bevakade be
loppet. Se Ekdahl, Fordran i konkurs, s. 15, och N i a 1, Annons
avtalet, s. 68. Nials exempel måste dock ändras så att bevakningsbeloppet

blir — -800 = 842: 11.
95
31 SvJT 1932 rf. s. 45. Jfr Ekdahl, a.st. s. 12 f„ och N i a 1, a.st. s. 68.
32 Jfr däremot bruket av restavgift vid försummad betalning av ^att,
se Ljungman, Skattefordran, s. 48 ff.
33 Se ABL 45 § 2 st. om förverkande av belopp som inbetalts å aktie.
Se också lagen om bankrörelse 28 §, lagen om försäkringsrörelse 39 §,
lagen om bostadsrättsföreningar 46 §. Jfr tjänstehjonsstadgan 1833 10 §
samt H 1894 s. 168 och SvJT 1921 rf. s. 35.
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om befälhavares rätt att ådöma sjöman disciplinbot enligt sjö
manslagen 62 § i form av mistning av lön.
Det händer då och då att en förfördelad kontrahent påyrkar,
att domstolen skall statuera förverkandepåföljd utan att sär
skilt stöd för detta i lag eller avtal föreligger. Domstolarna
torde emellertid i regel icke vara benägna härtill.34 Dock finnas
vissa fall då en syssloman, som visserligen utfört sitt uppdrag
men därvid förfarit oredligt mot huvudmannen, ansetts hava
förverkat honom eljest tillkommande rätt till provision.35 Någon
gång har också lång tids dröjsmål från borgenärens sida an
setts medföra förverkande av rätten till en prestation, som gäldenären icke utan olägenhet kunde uppskjuta till den tidpunkt
då krav till sist framställdes.36
Engelsk rätt skiljer mellan penalty och liquidated damages. Om
vitesbeloppet är grundat på en rimlig uppskattning av den skada som
kan väntas, föreligger liquidated damages. Om åter vitet är avsett
såsom ett påtryckningsmedel, föreligger penalty. I det senare fallet
har borgenären blott rätt till ersättning för styrkt skada, dock ej över
vitets belopp. Omständigheter som tala för att penalty föreligger
kunna vara att vitet är orimligt högt, att det är knutet till en penning
prestation, eller att ett och samma vite är utsatt för många olika över
trädelser. Däremot är parternas ordval irrelevant. Se Cheshire &
Fifoot Part VIII Sect. II (1). Den gängse certepartiklausulen
»Penalty for non-performance of this agreement, estimated amount
of freight» behandlas strängare än andra klausuler och är alltid ogil
tig, se A n s o n, Law of contract19, s. 370 f., samt Köersner i
SvJT 1918 s. 381 ff. och i TfR 1919 s. 52 ff. Detta gäller även när
den inskränkes till att begränsa skadeståndet, se ovan § 47 vid not
22—23.
34 Se H 1918 s. 322, SvJT 1949 s. 350 (rf.). Se också Almén § 32
not 18. Jfr dock HovRn i H 1881 s. 117 (borgenär vägrade mottaga betal
ning av borgensman).
35 H 1927 s. 549, 1938 s. 312. Jfr H a s s e 1 r o t, HB, VII s. 1378 f
38 H 1921 s. 228 (undantag bestående av daglig mjölk och foder åt er
häst), 1933 s. 337 (HovRn och HD:s minoritet; förmån av fri bostad)
Annorlunda H 1907 s. 283 (undantag bestående av bestämda kvantitete
hö, spannmål och ved). Jfr H 1932 s. 601 (hamnavgift hade debiterats mei
för lågt belopp; krav på resterande belopp i princip möjligt).

592

3. När skall vite utgå?

En vitesbestämmelse kan vara generellt knuten till en av
olika element sammansatt avtalsförpliktelse och avse varje slag
av underlåten uppfyllelse.37 Den kan också vara specificerad till
något visst moment i förpliktelsen och även till någon viss typ
av underlåten uppfyllelse. I samband härmed kunna vissa tolk
ningsproblem uppstå.
Vid förpliktelser att åstadkomma ett resultat är ett eventuellt
vite vanligen knutet till dröjsmål, dock förekommer i speciella
situationer även vite för en för tidig prestation.38 Vissa svårig
heter uppstå då ett vite är knutet till dröjsmål, eftersom dröjs
mål kunna vara av olika karaktär och därför ställa olika krav
på vitets utformning. Ett vite för temporärt dröjsmål bör
lämpligen vara konstruerat med ett visst belopp per tidsenhet,
medan ett vite för definitivt dröjsmål bör vara konstruerat med
fast belopp. Om ett vite är utsatt med fast belopp, kan det natur
ligtvis i och för sig tillämpas vid varje slag av dröjsmål — svå
righeten är här att vitet kan bli orimligt stort vid ett obetydligt
temporärt dröjsmål, men denna svårighet kan numera över
vinnas genom jämkning.39 Om åter vitet är utsatt med visst
belopp per tidsenhet är det svårt att tillämpa det vid definitivt
dröjsmål — möjligen kunde man dock låta vitet utgå för ett
svävande dröjsmål intill den dag det blivit definitivt.40
Ett vite kan vid vissa slag av prestationer vara satt i rela
tion till den kvantitet varmed gäldenären är i dröjsmål.41 I
vissa dylika fall har det ansetts att vitesbestämmelsen blott
37 Jfr de förr vanliga certepartiklausulerna, se ovan § 52 vid not 6.
38 Exempel härpå ge H 1891 s. 527, 1911 s. 383, 1933 s. 234.
39 Jfr om äldre rätt H 1916 s. 89. Enligt A1 m é n (§ 25 vid not 35 a)
bör vite med fast belopp i regel icke anses tillämpligt på temporärt dröjs
mål. Jfr H 1898 A 403 ang. leverans på oriktig plats.
40 Så upphandlingsförordningen 17/11 1893 §35 (numera upphävd), W i nr o t h, Köp, s. 121 f., och väl också A 1 m é n, § 25 not 35*. Jfr F e h r,
Vitesbestämmelser i aftal, s. 17 ff. I H 1917 s. 58 utdömdes skadestånd för
definitivt dröjsmål utan att någondera parten påyrkade tillämpning av en
bestämmelse om vite för temporärt dröjsmål.
41 Jfr H 1875 s. 276. Jfr FHB 1826 15: 2 och FHB 1850 15: 2 ang. jämk
ning av vite vid partiell fullgörelse.
38 — 557160

593

§ 52

SUMMAERSÄTTNING

avsåg mindre restkvantiteter, ej dröjsmål med en större del av
prestationen.42
Huruvida ett skadestånd på grund av dröjsmål skall utgå
beror ofta på om gäldenären vållat dröjsmålet eller ej. Det är
möjligt att en vitesbestämmelse innebär en skärpning så att
vitesansvaret alltid är rent strikt, även om skadeståndsansvaret
i motsvarande situation skulle förutsätta vållande. Något av
görande varigenom denna ståndpunkt godtagits eller förkas
tats känner förf, dock icke.43 Det har t.o.m. diskuterats om
icke ett rent strikt ansvar för vite skulle vara så strängt att vis
major icke befriar gäldenären; denna tanke har dock avvisats.44
Om en vitesbestämmelse är knuten till en förpliktelse att med
omsorg eftersträva ett resultat, föreligger underlåten uppfyllelse
så snart tillräcklig omsorg ej använts, och vitet borde då utgå.
Det kan emellertid tänkas att resultatet icke blir sämre än om
tillräcklig omsorg visats, och det kan vara tveksamt om vitet
bör utgå i sådant fall. Vissa äldre domar uppställa såsom ett
särskilt rekvisit för vitets utdömande att åtminstone någon
skada visats; det är emellertid osäkert om detta skulle vidhållas
även efter tillkomsten av jämkningsmöjligheten.45
Vad slutligen beträffar vite vid underlåten uppfyllelse av en
negativ förpliktelse är att märka problemet om hur stort mått
av överträdelse som rymmes inom en tillämpning av vitet. Pro
blemet motsvarar den vid tillämpningen av reglerna om brottskonkurrens uppkommande frågan om enkel eller flerfaldig
brottslighet vid likartad konkurrens. Om flerfaldig överträdelse
föreligger, tillämpas kumulationsprincipen, vid behov korrige
rad genom jämkning av det sammanlagda vitesbeloppet.46
42 Se H 1921 s. 169, 1944 s. 670, angående utdrivning av virke.
43 Se A 1 m é n § 24 vid not 106, F e h r, Vitesbestämmelser i aftal,
s. 21. Mot skärpning U s s i n g, Alm. Del3, § 17 II A 1.
44 Se H 1937 s. 261, 1948 s. 268 samt A 1 m é n § 24 vid not 107. Jfr
också H 1924 s. 227 och 1927 s. 352 (den omständigheten att vite utfästs
befriar icke borgenären från reklamationsskyldighet).
45 Se H 1896 s. 85, 1897 s. 421. Jfr H 1898 s. 117 samt även H 1920
s. 380 och 1948 s. 704.
46 Se H 1874 s. 30, 1917 s. 335, 1946 A 146—7. Jfr om brottskonkurrensen SOU 1937: 24 s. 38 ff. och 55 ff. Ett i viss mån besläktat problem upp-
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Även här uppstår problemet om vitet skall utgå oberoende
av vållande å gäldenärens sida. Det är möjligt att så är fallet,
men förf, kan icke anföra något belägg härför.47

4.

Vilket belopp skall erläggas såsom vite?

Erfarenheten visar att avtal ofta träffas om alltför höga vites
belopp. Domstolarna ha därför i avtalslagen 36 § fått en all
mänt hållen rättighet att jämka ett avtalat vite, vars utkrävande
skulle vara uppenbart obilligt. Tidigare ansågs möjlighet till
jämkning icke föreligga.48
Då domstolen prövar om jämkning skall ske, har den att
beakta icke blott den förlust borgenären må hava lidit, utan
även »det intresse han eljest må hava haft i handlingens före
tagande eller underlåtande». Därmed är utsagt att vitesbeloppet
icke alltför mycket bör överstiga borgenärens förlust, om ej
detta påkallas ur preventiv synpunkt. Den som begär jämk
ning måste emellertid styrka eller åtminstone göra sannolikt,
att ett påtagligt missförhållande mellan vitesbeloppet och den
verkliga förlusten föreligger.49 Vitesbestämmelsen skall alltså,
även om särskilt behov av prevention saknas, ingalunda utan
vidare falla för bevisning om att skadan understiger vitesbelop
pet.50
Domstolen skall vidare beakta »övriga föreliggande omstän
digheter». Motiven antyda att därmed avses frågan om gälde
närens vållande: uppsåt kan vara en anledning att icke jämka,
stod i H 1905 s. 513, där det gällde att avgöra huruvida hela vitesbeloppet
skulle utgå då en person bröt en av honom och annan person gemensamt
gjord utfästelse att ej konkurrera.
47 Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 17 II A 1.
48 Se bet. 1914 om avtal s. 150. Jfr ovan § 52 vid not 24.
49 Se t.ex. H 1920 s. 545 (gäldenären gjorde sannolikt att ingen skada
uppstått; borgenären vägrade bidraga till utredningen), 1922 s. 128, 1923
s. 133.
50 Så dock Ekelöf, Straffet, s. 199 f. Icke heller kan det, såsom ibland
gjorts gällande, vara en generell förutsättning för utdömande av vite att
åtminstone någon skada uppstått. Jfr härom Centralupphandlingssakkunnigas betänkande I (1916) s. 235 f. I H 1924 s. 227 förelåg emellertid sär
skilt avtal härom. Jfr ovan § 52 vid not 26.
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ringa eller ingen vårdslöshet en anledning att jämka. Däremot
är det icke avsett att man skall beakta gäldenärens förmögenhetsställning.51 Otänkbart är väl dock icke att man har att
emotse en förändring i rättsuppfattningen på denna punkt, i
anslutning till nyare idéer om jämkning av skadestånd.52
Avtalslagen 36 § använder termen vite i en snävare betydelse
än som här sker, i det att förverkandebestämmelser icke om
fattas av lagbudet. 37 § samma lag tar emellertid upp sådana
förverkandebestämmelser, som skola tillämpas i samband med
hävning av ett avtal, och föreskriver att 36 § skall äga mot
svarande tillämpning på dessa. Kvar stå sådana förverkande
bestämmelser som skola tillämpas utan samband med hävning.
Något sakligt skäl varför dessa skulle lämnas åsido anfördes
icke vid lagens tillkomst; saken var blott den att man nöjde
sig med en kasuistisk reglering av de viktigaste fallen.53 Man
torde därför ha att räkna med att 36 § kan tillämpas analogt på
förverkandebestämmelser som ej falla under 37 §.54 Särskild
anledning till ett dylikt antagande ger den omständigheten att
domstolarna numera erkänt en allmän princip att obilliga avtal
kunna jämkas.55 Är detta riktigt, blir distinktionen mellan olika
slag av hithörande bestämmelser av betydelse blott för frågan
huruvida till stöd för jämkning skall åberopas 36 § ensam, 36
och 37 §§ eller grunderna för 36 §.56
Schweizisk rätt ger domstolen full frihet att efter omständigheterna
jämka ett vite (i inskränkt mening), se OR Art. 163. Tysk rätt tillåter
51 Bet. 1914 om avtal s. 152.
52 Se ovan § 47 vid not 31. Jfr ADD 1945 nr 57 (i kollektivavtal stadgat
vite ej underkastat jämkningsregeln i KAL 8 §).
53 Bet. 1914 om avtal s. 154.
54 Så A 1 m é n, Avtal, § 37 not 2, och Köp3, Tillägg till § 1 vid not 9,
angående rabattbestämmelser (jfr ovan § 52 not 3). Ifråga om bestäm
melser att ej avhämtad egendom skall vara förverkad nöjer sig däremot
Almén med att konstatera att de ej kunna föras under 37 § och anser
därmed avgjort att de ej kunna jämkas, ehuru detta vore önskvärt, se
Köp3, § 33 not 18.
55 Jfr ovan § 2 vid not 23—26.
56 Härutöver finnes en specialregel i FAL 23 § om jämkning av bestäm
melse om förverkande av försäkringsersättning.
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icke jämkning i kommersiella förhållanden, se HGB § 348, men väl
eljest, se BGB § 343. Fransk rätt medger ej jämkning (Maz eau d
III nr 2636). Sådan synes ej heller komma ifråga i engelsk rätt; be
hovet av jämkning tillgodoses dock i allmänhet på det viset att alltför
höga viten karakteriseras såsom penalties och därmed förklaras ogil
tiga, se ovan § 52 efter not 36.

Avtalslagens jämkningsregel är icke tillämplig på lagstadgade
förverkandebestämmelser. Någon möjlighet att mildra dessa
synes därför ej finnas. Beträffande sjömanslagens regler om
förverkande av lön gäller dock att befälhavaren skall lämpa
bestraffningen efter förseelsens mer eller mindre svåra beskaf
fenhet och andra omständigheter (65 §). Befälhavarens beslut
kan i hela dess vidd efterprövas av mönstringsförrättare och
över denne av domstol (67 och 68 §§).
B. Summaersättning vid garantiförpliktelser.
Summaersättning vid garantiförpliktelser förekommer dels
vid arbetsgivares garanti för arbetstagares liv eller hälsa, dels
vid försäkringsmåssig garanti för en persons liv eller hälsa.57
Arbetsgivare kan vara förpliktad att utgiva sjuklön, sjuk
pension, ålderspension, änkepension och pupillpension, allt med
visst belopp per tidsenhet, ävensom begravningshjälp.
Försäkringsgivare kan vara förpliktad att, då försäkringsfallet inträffat, utgiva antingen ett visst kapitalbelopp eller
också en periodiskt utgående ersättning i form av sjukpenning
eller livränta.
Även andra fall av summaersättning kunna förekomma, t.ex.
vid regnförsäkring.

o
S

XVIII KAP. STRAFF.

I viss begränsad utsträckning förekommer det att under
låten uppfyllelse av en förpliktelse till uppfyllelse medför straff
för gäldenären. Även en avvikelse från garanterad standard kan
medföra straff. Det är lämpligt att här i korthet antyda vilka
57 Se ovan § 23 vid not 5—11.
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straffbestämmelser som komma ifråga, för att därmed vinna
en belysning av samspelet mellan straffrätt och civilrätt på före
varande område.
A. Förpliktelser till uppfyllelse.
Vissa hithörande fall äro gränsfall av äganderättens straff
skydd. Om någon har rätt att nyttja annans egendom men
överskrider gränserna för denna rätt, föreligger intrång i an
nans äganderätt. Detta hör strängt taget icke till det förelig
gande ämnet. Det gör däremot den omvända situationen att
ägaren gör intrång i nyttjarens rätt. Släktskapen mellan de båda
situationerna motiverar emellertid att de behandlas i ett sam
manhang.
Om man till en början ser på det fall att fast egendom upp
låtits, visar det sig att strafflagens brottsbeskrivningar skilja
på olika typer av intrång.
Den grövsta typen karakteriseras därav att någon olovligen
tillägnar sig vissa tillbehör till fastigheten. Detta straffas såsom
stöld eller annan form av olovligt tillgrepp (SL 20: 1—5). Om
gärningen förövats av nyttjaren och denne hade ensambesitt
ning till fastigheten, blir det dock fråga om förskingring (SL
22: 1—3). I båda fallen kan den lindrigare brottstypen åverkan
(SL 24:2) komma ifråga, nämligen om gärningen blott avser
vissa angivna naturaprodukter. Har ägaren tillägnat sig till
behör till skada för nyttjaren, inträder en privilegiering, såvida
ägaren hade besittning till fastigheten ensam eller jämte nytt
jaren — i så fall straffas för olovligt förfogande (SL 22: 4).
Att ägaren helt och hållet förintar nyttjarens rätt genom att
överlåta fastigheten eller upplåta en konkurrerande nyttjande
rätt är däremot icke straffbart.1
En annan typ av intrång karakteriseras därav att någon ge
nom att rubba annans besittning hindrar denne att utöva besitt
ning till fastigheten. Hit hör såväl att ägaren hindrar nytt
jaren som att nyttjaren hindrar ägaren. SL 20:8 stadgar att
man i dylika fall skall straffa antingen för egenmäktigt för
1 Annorlunda SL 22: 13 i lydelse före 1942 års lagändring.
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farande (SL 20: 6) eller för självtäkt (SL 20: 7). Handlingen bör
emellertid bestå i ett rubbande av besittning; det torde icke vara
straffbart att underlåta att avlämna upplåten egendom till nyttjaren eller att underlåta att återställa den till ägaren.
En tredje typ karakteriseras därav att någon utan lov brukar
fastighet till men för annans rätt. Häri kan ingå även ett till
ägnande av så obetydlig beskaffenhet att det kan hänföras till
brukande. Om gärningsmannen icke själv hade fastigheten i
sin besittning, föreligger egenmäktigt förfarande (SL 20:6 och
8) eller självtäkt (SL 20:7 och 8). Om åter gärningsmannen
hade fastigheten i sin besittning, straffas han för olovligt bru
kande (SL 22:7). Straffbuden rikta sig även här såväl mot
ägare vilken gör intrång i nyttjarens rätt som mot nyttjare
vilken gör intrång i ägarens rätt. Huruvida fortsatt brukande
efter avtalstidens utgång faller under straffbestämmelsen för
olovligt brukande synes ej fullt klart.2
Slutligen straffas ägare eller nyttjare, som till men för den
andres rätt till fastigheten gör sig skyldig till skadegörelse (SL
24: 1—3) eller som tager olovlig väg över fastigheten (SL 24: 4).
Före 1948 års lagändring bestraffades även andra överträ
delser från en nyttjares sida, exempelvis bortförande av lov
ligen avverkat husbehovsvirke, se SL 24: 7 i äldre lydelse. Hand
lingar av denna typ äro numera icke straffbara om de icke falla
under ovan angivna lagrum.
Om lös egendom upplåtits, blir det oftast fråga om intrång
från en nyttjare som har egendomen i sin besittning. Tillägnar
sig nyttjaren egendomen, föreligger förskingring (SL 22: 1—3),
brukar han den på annat sätt än han har lov föreligger olovligt
brukande (SL 22:7). Intrång från en ägare som ännu ej lämnat
egendomen i nyttjarens besittning är däremot icke straffbart,
vare sig det har formen av ett förintande av nyttjanderätten
genom överlåtelse eller konkurrerande upplåtelse eller det har
formen av brukande utan lov. Skulle endera parten rubba den
andres besittning, blir det fråga om egenmäktigt förfarande
(SL 20:6) eller självtäkt (SL 20:7). Oavsett hur det ligger till
2 Jfr från äldre rätt H 1909 s. 532.
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med besittningsförhållandet kan slutligen straff inträda för
skadegörelse (SL 24: 1—3) från ägarens eller nyttjarens sida.
Underlätet avlämnande eller underlätet återställande torde icke
vara straffbart.
Vad nu sagts om nyttjares straffrättsliga ansvar gäller även
om vårdare som icke har rätt att nyttja egendomen. Jämväl
säljare är före avlämnandet underkastad ansvar för intrång i
köparens rätt, t.ex. genom tvesala eller tillägnande av avkast
ning i strid med köparens rätt.3 Här tillkommer beträffande
lös sak, att säljaren även kan straffas för olovligt brukande till
men för köparen.
Om vi härefter övergå till sådana förpliktelser som gå ut på
betalning av ett penningbelopp är till en början att anteckna
en speciell straffbestämmelse av stor räckvidd: valutaförord
ningen stadgar i 13 och 19 §§ straff för den som — med eller
utan samtycke av borgenären — utan tillstånd uppskjuter
betalning till utlandet. Det må dock ifrågasättas om det verkli
gen varit lagstiftarens avsikt att införa en generell straffsank
tion för alla betalningar till utlandet; liksom det också kan
ifrågasättas om valutalagens fullmaktsbestämmelser ge erfor
derligt stöd för en dylik föreskrift.4
Den ordinära strafflagstiftningen känner ett par fall av straff
sanktion för en betalningsförpliktelse. I det ena fallet är sank
tionen riktad mot en gäldenär, som på grund av avtal, allmän
eller enskild tjänst eller dylik ställning fått penningmedel i
besittning för annan med skyldighet att redovisa för dessa.
Om en sådan gäldenär, sig själv till vinning och borgenären
till skada, åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna
fullgöra sin redovisningsskyldighet,5 straffas han för försking
ring (SL 22:1—3). Vanligen aktualiseras straffet genom att
gäldenären underlåter att betala i tid; i princip är det emeller
tid tillräckligt för straff att gäldenären genom att icke hålla
sin ekonomi i ordning äventyrar sin möjlighet att betala på
utsatt dag.
3 Jfr H 1947 s. 143.
4 Se ovan § 4 vid not 45.
5 Om begreppet redovisning se ovan § 8 vid not 23.
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Det andra fallet avser gäldenär, som begagnat sig av hus
rum, förtäring, transport, tillträde till föreställning eller annat
dylikt, som tillhandahålles under förutsättning av kontant be
talning. Om en sådan gäldenär, med insikt om att han är betalningsskyldig, uppsåtligen underlåter att göra rätt för sig, skall
han straffas för bedrägligt beteende eller, om brottet ej är att
anse såsom ringa, för bedrägeri (SL 21: 2 st. 2).6
Andra penninggäldenärer hotas åtminstone såtillvida av en
straffsanktion som de icke få göra sin ekonomiska situation
sämre än den behöver vara genom handlingar av den typ som
betecknas såsom gäldenärsbrott (SL 23: 1—4).
Underlåten uppfyllelse av förpliktelse på grund av sysslomannaavtal, tjänsteavtal eller bolagsavtal kan i vissa grövre
fall medföra straff för trolöshet mot huvudman (SL 22:5).
Straff hotar sålunda den, som på grund av förtroendeställning,
evad det är i allmän eller enskild tjänst, såsom syssloman eller
eljest, fått att för annan sköta ekonomisk angelägenhet eller
öva tillsyn å skötseln därav, och som missbrukar behörighet att
företräda huvudmannen eller eljest sin förtroendeställning och
därigenom skadar huvudmannen. Straff hotar även den, som
fått att sköta rättslig angelägenhet för annan, och som till för
fång för huvudmannen missbrukar sin förtroendeställning,
ändå att angelägenheten ej är av ekonomisk art.
Vissa organ för aktiebolag och ekonomiska föreningar äro
därjämte underkastade straffansvar för underlåten uppfyllelse
av olika förpliktelser av ordningskaraktär.7
Vissa tjänsteavtal äro underkastade ett mera generellt straffskydd. Sålunda äro åtskilliga tjänstemän i statens och kom
munernas tjänst och även vissa personer i enskild tjänst under
kastade ämbetsansvar enligt SL 25 kap. För sjömän (inklusive
6 Se H 1952 s. 560.
7 Se ABL 213—216 §§, FL 110 och 111 §§. Jfr också lagen om bank
rörelse 183—186 §§, lagen om försäkringsrörelse 326—329 §§, lagen om
bostadsrättsföreningar 63 och 64 §§, lagen om sambruksföreningar 58 och
59 §§, lagen om understödsföreningar 86 och 87 §§, lagen om sparban
ker 64 §.
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befälhavare) är ett speciellt straffansvar stadgat i sjömans
lagen 73—82 §§.
Slutligen bör, beträffande alla slag av prestationer, i förbi
gående erinras om bestämmelsen i RB 9:1, som stadgar straff
för part som mot bättre vetande inleder eller föranleder rätte
gång i tvistemål. Detta lagrum skulle kunna läsas så, att straff
inträder för varje gäldenär som, med vetskap om att en för
pliktelse föreligger, genom underlåten uppfyllelse föranleder
borgenären att öppna rättegång. Det är dock högst osannolikt
att en dylik tolkning skulle vinna anslutning hos domstolarna.
Säkerligen måste någon mer eller mindre kvalificerad form av
tredska komma till utöver det faktum att uppfyllelse ej skett.
Sannolikt måste denna tredska taga sig uttryck inom ramen
för ett processuellt förfarande. Någon klarhet över lagrummets
innebörd föreligger emellertid för närvarande icke.8
I flertalet av nu nämnda fall straffas endast för uppsåtligt
brott. Reglerna om gäldenärsbrott, om ämbetsansvar och om
ansvar för sjömän liksom reglerna i valutaförordningen ge dock
möjlighet att straffa även för brott av vårdslöshet. Förseelser
mot ordningsföreskrifter rörande aktiebolag och ekonomiska
föreningar äro ibland straffbara blott om uppsåt eller vårdslös
het föreligger; i andra fall saknas denna begränsning.
I de fall då borgenärens anspråk är sanktionerat med straff,
utövar straffhotet en preventiv verkan. Därtill kommer att
borgenären vid underlåten uppfyllelse av en förpliktelse, som
kan fullgöras i efterhand, har möjlighet att använda hot om
polisanmälan såsom påtryckningsmedel för att förmå gäldenären till prestation.9
I vissa fall måste dock borgenären själv föra ansvarstalan,
om icke statsåklagare finner åtal vara ur allmän synpunkt på
kallat.10 Då borgenären ofta måste vara obenägen att påtaga
8 Se W elams o n i SvJT 1953 s. 682 ff.
9 Dylikt hot är icke straffbar utpressning, såvida borgenären icke krä
ver mer än han har rätt att fordra eller åtminstone icke mer än han med
något fog anser sig ha rätt att fordra. Se SL 21: 4.
10 Jfr SL 22: 10 st. 2 om olovligt förfogande och olovligt brukande, 24: 6
om åverkan och tagande av olovlig väg.
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sig kostnaden för en målsägandetalan och gäldenären säker
ligen ofta inser detta, minskas straffhotets effektivitet i mot
svarande grad.
En prestationsskyldighet kan ofta vara indirekt sanktionerad
av straff därigenom att gäldenären kan räkna med att undgå
straff för ett av honom begånget brott, om han fullgör en
prestation.
Den som åtkommit något genom brott eller åtminstone
skadat någon kan sålunda ofta räkna med att undgå straff om
han återställer vad han åtkommit eller betalar skadestånd.
Visserligen är det vanligen i hithörande brottsbeskrivningar upp
ställda skaderekvisitet uppfyllt även om det åtkomna återställes eller skadestånd betalas.11 I praktiken kan emellertid gärningsmannen-gäldenären ofta utgå från att det beror endast på
borgenären om brottet skall lagforas eller icke, och borgenären
kan därför använda hot om angivelse eller åtal såsom medel att
förmå gäldenären att prestera.12
I vissa fall är situationen den att gärningsmannen brottsligen
tillägnat sig en prestation som rätteligen tillkom honom endast
mot erläggande av motprestation. Straffskyddet är här inriktat
på borgenärens säkerhetsrätt, icke på den prestation han har
att fordra. En överträdelse kommer emellertid att ge borgenären
ett påtryckningsmedel att förmå gärningsmannen att fullgöra
denna prestation.
Gärningsmannen kan sålunda ha tillägnat sig en förskottsprestation genom besittningskränkning och har då gjort sig
skyldig till egenmäktigt förfarande (SL 20:6). Han kan ha
förmått sin motpart att frivilligt prestera i förskott under för
tigande av att han icke hade för avsikt att fullgöra motpresta
tionen eller av att det var synnerligen osannolikt att han skulle
kunna göra detta; han har då gjort sig skyldig till bedrägeri
(SL 21: l).13 Gärningsmannen kan vidare, om han är avbetalningsköpare, ha tagit sig sådana friheter beträffande godset •—
ha sålt, bearbetat eller konsumerat det — som tillkomma honom
11 Jfr Strahl, Skada och vinning, s. 52 ff.
12 Även sådant hot är legitimt, jfr ovan § 53 not 9.
13 Jfr H 1947 s. 612 samt ovan § 35 not 74.
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först sedan köpeskillingen är slutbetald; han har då gjort sig
skyldig till olovligt förfogande (SL 22: 4).
Om gärningsmannen fullgör sin motprestation i rätt tid, torde
det för bedrägeristraff erforderliga skaderekvisitet icke vara
uppfyllt.14 För egenmäktigt förfarande och olovligt förfogande
är något skaderekvisit icke uppställt och det är för straffbar
heten irrelevant om motprestationen fullgöres. I samtliga fall
kan han emellertid i praktiken vanligen undgå ansvar genom att
prestera. Därmed har borgenären just tack vare det förhållandet
att gäldenären kränkt hans säkerhetsrätt fått sitt anspråk för
stärkt med en indirekt straffsanktion.
Slutligen kan en borgenär som har kännedom om att gälde
nären begått ett mer eller mindre ovidkommande, för polismyn
digheten okänt brott, använda denna kännedom till att hota
med angivelse eller åtal, såvida icke gäldenären presterar.15
När det gäller betalningsanspråk mot personer som sakna ut
mätningsbara tillgångar men icke äro helt obemedlade är det,
enligt erfarenhetens vittnesbörd, ofta en stor fördel att kunna
hota med straff om betalning uteblir. Mindre nogräknade borge
närer ha, i medvetande härom, icke sällan sökt skaffa sin
fordran ett straffskydd genom att förmå gäldenären att ge
sken av att anspråket tillhört den straffskyddade kategorin
redovisningsanspråk (utfärdande av s.k. långholmskvitto), eller
genom att förmå gäldenären att begå en brottslig handling
(utfärdande av check utan täckning), eller åtminstone genom
att visa särskild villighet att ge kredit till personer som begått
brottslig handling (vanligen förfalskning av borgensmans
namn). För att motarbeta dylika förfaranden straffar man
numera en borgenär som, för användning såsom påtrycknings
medel vid krav, mottagit handling som varit falsk, upprättad
för skens skull eller eljest oriktig, eller också check utan täck
ning. Brottet benämnes ockerpantning (SL 21:10).
Användningen av hot om straff såsom påtryckningsmedel för
att förmå gäldenären att prestera har emellertid den begräns14 Se Strahl, Skada och vinning, s. 45.
15 Ej heller dylikt hot torde vara straffbar utpressning, se ovan § 53
not 9.
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ningen, att endast sådant hot som kan inhiberas om prestation
sker har någon betydelse. Om gäldenären redan är dömd till
straff är straffet verkningslöst såvitt angår den prestation
straffet avser — en annan sak är att gäldenären måhända aktar
sig bättre nästa gång. Icke nog härmed, redan vissheten att
gäldenären kommer att bli dömd oavsett om han numera pre
sterar förtager straffet dess här avsedda verkan. Så snart ett
brott under allmänt åtal kommit till polisens kännedom för
lorar alltså borgenären sitt påtryckningsmedel.
Det sist sagda förutsätter emellertid att den omständigheten
att gäldenären sedermera presterar icke utgör skäl för åtals
eftergift eller lindring av brottspåföljd. Om åtalseftergift ges
allmänt hållna bestämmelser i RB 20: 7 samt i lagen om efter
gift av åtal mot vissa underåriga. Motiven till dessa bestämmel
ser peka särskilt på att åklagaren vid prövning av fråga om
åtalseftergift bör beakta den misstänktes beredvillighet att er
sätta målsäganden uppkommen skada.16 Även ifråga om vill
korlig dom skymtar då och då samma tanke.17 Det är dock
ovisst om avsikten varit att man skulle beakta en »beredvillig
het» som ger utslag först efter det att borgenären hotat med
polisanmälan och till sist också gjort en dylik anmälan. Sker
detta, riskerar man att polismyndigheten får tjänstgöra såsom
inkasseringshjälp åt borgenären.18

B. Garantiförpliktelser.

Vid garantiförpliktelser kan ett kvalificerat vållande in
contrahendo medföra att gäldenären straffas för bedrägeri (SL
21: 1—3), nämligen om vållandet inneburit att gäldenären me
delst vilseledande förmått borgenären till handling eller under
låtenhet, som inneburit vinning för gäldenären och skada för
borgenären.
16 SOU 1938: 44 s. 259, KProp 1944 nr 8 s. 55.
17 Se 1906 års lag om villkorlig straffdom 1 § 3 st., SOU 1948:40 s. 7
och 20 f.
18 Några uppgifter om tillämpningen i praxis har förf. icke. Jfr om äldre
praxis rörande åtal för förskingring av avbetalningsgods KProp 1934 nr 98
s. 17. Se vidare om rekvisitet »frivilligt» i SL 3:3 KProp 1942 nr 4 s. 61 f.
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Vissa personer med nära anknytning till ett företag kunna
straffas för svindleri (SL 21:9), om de, utan att bedrägeri eller
försök därtill föreligger, bland allmänheten eller företagets
intressenter spritt vilseledande uppgift, ägnad att påverka be
dömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom
medföra skada.
Om varken bedrägeri eller svindleri föreligger, kan dock
straff för osant intygande (SL 13: 11) komma ifråga, om gäldenären i intyg eller annan urkund lämnat osann uppgift om
annat än egna angelägenheter. Har den osanna uppgiften läm
nats muntligen kan däremot straff icke inträda.
Såväl vid bedrägeri som vid osant intygande förutsättes att
gäldenären haft vetskap om att en avvikelse förelåg. Däremot
kan straff för svindleri ådömas även gäldenär som blott för
summat en honom åvilande undersökningsplikt.
Lagen om handel med utsädesvaror har i 9 § en särskild
straffbestämmelse för oriktig tillförsäkran rörande beskaffen
heten hos sålt frö. Straff inträder här såväl då säljaren insett
oriktigheten som då han bort inse denna.19

XIX KAP. VEM KAN GÖRA PÅFÖLJDER GÄLLANDE?

§ 54.
I det föregående har undersökts till vem prestation kan ske
med befriande verkan.1 En närstående fråga är vem som kan
göra påföljder gällande. De båda frågorna sammanfalla icke;
det är sålunda icke alls säkert att en person, till vilken gälde
nären kan prestera med befriande verkan, också kan göra på
följder gällande.
Om vi se på befogenheten att såsom part vid domstol och
hos exekutiv myndighet föra talan om en påföljd — vad som
i processrätten benämnes talerätten2 — tillkommer denna i
19 Jfr om denna tillförsäkran ovan § 8 vid not 15 och § 22 vid not 41.
1 Se ovan §§ 12—14.
2 Jfr Ekelöf, Civilprocessrätt, I2 s. 138 ff. och II2 s. 21 ff., samt
Kallenberg, Civilprocessrätt, I s. 576 ff.

606

VEM KAN GÖRA PÅFÖLJDER GÄLLANDE?

§ 54

regel borgenären och ingen annan. Det förhållandet att en
person är rätt mottagare i egenskap av representant för borge
nären ger honom icke talerätt. Icke heller den som är rätt mot
tagare på grund av en anvisning har i denna egenskap talerätt.3
Detsamma gäller, med ett speciellt undantag, den som är rätt
mottagare vid deposition. Undantaget avser deposition enligt
reglerna om tvångsclearing; efter en lagändring år 1945 har
clearingmyndigheten befogenhet att själv driva in betalning
från gäldenären med hjälp av ett vitesföreläggande.4
Det förekommer emellertid ofta att en borgenär överlåter en
fordran till tredje man i ändamål att denne för hans räkning
skall inkassera fordringsbeloppet. Tredje man står utåt såsom
ny borgenär i den förres ställe, medan han i själva verket blott
fyller funktionen av representant för denne. Man talar här om
inkassoöverlåtelse eller prokuraöverlåtelse. En representant av
nu angivet slag anses numera ha talerätt.5
Beträffande straff såsom påföljd gäller att åklagare i många
fall äger väcka talan utan borgenärens medverkan; i dessa fall
är å andra sidan målsägandens åtalsrätt blott subsidiär.6
Den som har talerätt kan utöva denna genom rättegångs
ombud. Den omständigheten att en person är rätt mottagare
såsom representant för borgenären medför icke i och för sig
att han har befogenhet att vara rättegångsombud för denne
(RB 12: 12). Icke heller har, såsom förut framhållits, ett rätte
gångsombud i denna egenskap behörighet att mottaga den pres
tation varom han i processen för talan.7
Om flera borgenärer finnas, torde man kunna tillämpa de
av gemenskapen aktualiserade reglerna om rätt mottagare även
på talerätten. Om borgenärerna samfällt äro rätt mottagare
3 Jfr U s sing, Enkelte Kontrakter2, § 24 IV B. Annorlunda bl.a. i
fransk rätt, se a.st.
4 Se ovan § 32 vid not 4.
5 H 1915 s. 588. Se Lagerström i SvJT 1916 s. 28 ff. och H e mming-Sjöberg i SvJT 1929 s. 97 ff. Jfr H 1931 s. 343 och Hassler,
Utsökningsrätt, s. 36.
6 Se RB 20: 2 och 8.
7 RB 12: 14. Undantag göres dock för rättegångskostnadsersättning. Jfr
ovan § 12 efter not 14.
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föreligger alltså vad som inom processrätten kallats nödvändig
speciell processgemenskap.8
I det föregående har blott varit tal om åtgärder inför rätta
(inklusive åtgärder inför exekutiv myndighet). Även vissa åtgärder utom rätta, varigenom en påföljd göres gällande, kunna
ha betydelse. Särskilt gäller detta hävningsförklaringen.9 Fråga
uppstår vem som är behörig att med bindande verkan för borge
nären avge en sådan förklaring. Denna fråga har emellertid
tilldragit sig föga uppmärksamhet.
Hävningsförklaring kan uppenbarligen avges av en legal
representant för borgenären och av en person som erhållit bor
genärens fullmakt att göra detta.10 Det torde emellertid vara
sällsynt att en fullmakt särskilt nämner denna typ av åtgärd,
och frågan blir därför vilket slag av mera generell behörighet,
som skall inkludera jämväl denna speciella behörighet. Mot
svarande fråga kan också uppstå beträffande ställningsfullmakt,
i den mån man rör sig på ett levnadsområde, där hävningsförklaringar äro så ovanliga att någon sedvana icke kan uppstå.
Något material för frågans besvarande har förf, emellertid
icke.
XX KAP. MOT VEM KUNNA PÅFÖLJDER RIKTAS?

§ 55.
Såsom gäldenär i ett fordringsförhållande betecknar man
den, mot vilken påföljder av underlåten uppfyllelse eller av
avvikelse kunna riktas. Frågan vem som är gäldenär förutsättes
emellertid vara behandlad i samband med förpliktelsernas upp
komst. Här återstår blott att diskutera de särskilda komplika
tioner som uppstå dels vid utbyte av gäldenär, dels då flera
gäldenärer finnas.

A. Utbgte av gäldenär.
Det förekommer att en person inträder såsom ny gäldenär
i stället för den hittillsvarande gäldenären. Detta brukar i
8 Se Ekelöf, Civilprocessrätt, I2 s. 203 ff. Jfr ovan § 14 vid not 9 ff.
9 Jfr ovan § 38 vid not 21 ff.
10 Om fullmakt att avgiva påbud jfr U s s i n g, Aftaler3, § 38 IV.
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svensk rätt betecknas såsom substitution.1 Ibland talar man
också om överlåtelse av skuld, i analogi med uttrycket över
låtelse av fordran.
Tysk rätt använder termen privative Schuldübernahme (eller blott
Schuldübernahme). Se BGB §§ 414—418 samt Enneccerus &
Lehmann § 84.

Nye gäldenären kan inträda i ett ömsesidigt fordringsförhållande så, att han icke blott påtager sig ena partens förpliktelser
utan också övertager hans rättigheter. I vissa fall knytas sär
skilda rättsverkningar till den omständigheten att såväl skyldig
heter som rättigheter överföras till nye gäldenären.
Tysk rätt talar här om Vertragsübernahme. Reglerna om privative
Schuldübernahme anses delvis direkt, delvis analogiskt tillämpliga.
Se Enneccerus & Lehmann §87.

Det förekommer också att ny gäldenär inträder vid sidan av
den hittillsvarande gäldenären. Detta förhållande behandlas i
det följande i samband med övriga frågor som röra pluralitet
på gäldenärssidan.2 Här må dock anmärkas, att ett inträde av
ny gäldenär vid sidan av den hittillsvarande kan betyda att
substitution ägt rum beträffande en bestämd del av skulden;
sådan substitution omfattas av det här nedan sagda.
Den följande framställningen avser frågan om den nye gäldenärens ställning, medan däremot frågan om den hittillsvarande
gäldenärens ställning uppskjutes till annat sammanhang.3
Då en person inträder såsom ny gäldenär i stället för hittills
varande. gäldenären sker detta ofta på grund av att han lovat
hittillsvarande gäldenären att göra detta. Ett dylikt löfte är
vanligt vid överlåtelse av egendom, som är belastad med för
pliktelser på grund av upplåtelse av panträtt, nyttjanderätt,
servitut eller rätt till undantag.4 Vidare ges ett löfte av detta
1 Se t.ex. FJB I 1905 s. 199.
2 Se nedan § 55 vid not 34 ff.
3 Se nedan § 56 vid not 28 ff.
4 Vid fastighetsöverlåtelse synes rättspraxis vara benägen att presumera
att köparen lovat åtaga sig personligt betalningsansvar för penninginteck
ningar, se Larsson, Personligt betalningsansvar, s. 115 ff. Vad åter
39 — 557 MO
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slag då ett aktiebolag (eller en ekonomisk förening) i samband
med fusion övertager ett annat bolags (en annan förenings)
skulder,5 liksom då ett försäkringsbolag helt eller delvis över
tager ett annat dylikt bolags försäkringsbestånd.6 7
Den omständigheten att en person lovat hittillsvarande gäldenären att inträda såsom ny gäldenär är icke detsamma som
att han också inträtt såsom sådan. Det anses emellertid icke
möta något hinder att nye gäldenären i avtal med den hittills
varande gör en tredjemansutfästelse med verkan direkt mot
borgenären.8 En dylik utfästelse kan göras uttryckligen eller
framgå av omständigheterna; i vilken utsträckning ett löfte till
en gäldenär att åtaga sig betalningsskyldighet för dennes skuld
gäller ansvar för nyttjanderätt, servitut och rätt till undantag blir frågan
aktuell egentligen i sådana fall då rättigheten såsom ointecknad icke skulle
gälla mot ny ägare utan särskilt förbehåll. I princip måste ett uttryckligt
förbehåll göras; enbart den omständigheten att köparen känner till existen
sen av en sådan rättighet är ej nog (H 1881 s. 103, 1919 s. 59). HD har
emellertid icke ställt stora krav på förbehållets tydlighet. Att säljaren
lämnat upplysning om en viss rättighet har ansetts konstituera ett förehåll
(H 1876 s. 307, 1885 s. 339, 1908 s. 368, 1914 s. 430; jfr dock H 1909 s. 246),
däremot icke att köparen förklarat sig ha kännedom om en rättighet
(H 1902 s. 525). Ett i allmänna ordalag formulerat förbehåll har ansetts
tillräckligt om köparen känt till rättigheten ifråga (SJA 24 s. 273, H 1909
s. 246, kanske också H 1918 s. 539; jfr H 1925 s. 573). Huruvida ett för
behåll om beståndet av avsöndrad lägenhet skulle innefatta förbehåll om
beståndet av lägenheten tillförsäkrat servitut har däremot varit föremål för
delade meningar (H 1906 s. 283, 1910 s. 204, 1916 s. 597). På senare år
har HD nöjt sig med att konstatera att säljare och köpare avsett att rättig
heten skulle gälla mot köparen (H 1944 s. 625, 1948 s. 370, jfr H 1942
s. 219; strängare H 1930 s. 140). Formkravet vid fastighetsköp har icke
ansetts omfatta förbehåll av detta slag, se H 1885 s. 339, 1892 s. 502,
1914 s. 70 samt V a h 1 é n, Formkravet, s. 132 f.
5 Se ABL 174 och 175 §§ samt FL 96 §.
6 Se lagen om försäkringsrörelse 295 §.
7 Jfr också avtal om inkorporering av en kommun med en annan resp,
om överflyttning av ett område från en kommun till en annan. Se lagen
om ändring i kommunal indelning 6 och 10 §§. Jfr H 1918 s. 7.
8 Se FJB II 1908 s. 175 f. samt N i a 1, Ansvar för skulder vid affärsöverlåtelse, Festskrift 1931 för Marks von Würtemberg s. 448 ff.
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in dubio inkluderar en utfästelse till tredje man är däremot
ovisst.9
Om Substitutionen kräver borgenärens samtycke,10 kan det
vara olämpligt att låta nye gäldenärens åtagande in dubio få
verkan mot borgenären, eftersom parterna på gäldenärssidan,
om borgenären blir omedelbart berättigad, från början mista
det vederlag med vilket de kunnat utverka dennes samtycke till
Substitutionen. Denna synpunkt tillgodoses av den praxis som
numera stadgat sig rörande åtagande att vid fastighetsöver
låtelse övertaga ansvar för intecknad gäld; här anses nämligen
borgenären icke bli omedelbart berättigad.11
I vissa andra fall förekommer den kombinationen att nye
gäldenärens åtagande har omedelbar tredjemansverkan sam
tidigt som hittillsvarande gäldenären blir fri. Detta inträffar vid
fusion och övertagande av försäkringsbestånd.12 13 Likaså anses
ett vid överlåtelse av fastighet gjort förbehåll om beståndet av
nyttjanderätt, servitut eller reallast ha omedelbar tredjemans
verkan; här blir hittillsvarande gäldenären dock fri endast i
de fall då han icke är upplåtare.14 En annan kombination före
9 In casu kan det alltså vara ovisst, dels huruvida en person lovat att
göra en tredjemansutfästelse, dels huruvida han verkligen gjort en sådan.
Jfr H 1881 s. 278, 1904 s. 510, 1905 s. 221, 1941 s. 144, SvJT 1929 rf. s. 3.
10 Jfr nedan § 56 vid not 29 ff.
11 Se H 1895 s. 518 (plenum), 1904 s. 39 och 1923 s. 263 samt FJB II
1908 s. 175 ävensom Larsson, Personligt betalningsansvar, s. 137 ff.,
och Olivecrona, Inteckningsförordningen4, s. 148 ff. Jfr Lund
stedt, Obligationsbegreppet, I s. 185 ff. Se vidare H 1909 s. 435 (över
låtelse av förlagsintecknad rörelse). Så måhända också SvJT 1917 s. 119
(rf., överlåtelse av fastighet belastad med avkomsträtt).
Norsk rätt har här en annan lösning: borgenären blir omedelbart be
rättigad mot fastighetsköparen men förlorar sin rätt mot säljaren först i
och med att han gör sin rätt mot köparen gällande. Se Larsson, a.a.
s. 87 ff., 150 f. och 159 ff., Stang, Innledning3, s. 338 ff., 0 ver gaar d
i TfR 1943 s. 36 ff. och A u g d a h 1, Obligasjonsrett, s. 453 ff., samt A r nh o 1 m, Panteretten2, s. 147 ff., och Sammensatte avtaler, s. 146 ff.
12 Lagen om försäkringsrörelse ålägger visserligen nye gäldenären att
avisera borgenärerna, men detta är blott en ordningsföreskrift.
13 Motsvarande gäller vid ändring i kommunal indelning, jfr H 1918 s. 7.
14 Se rättsfall anförda ovan § 55 not 4 ävensom II 1888 s. 305. Se också
uttalanden i KProp 1907 nr 9 s. 72 och s. 142 f. samt Skarstedt &
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kommer vid överlåtelse av hyresgästs rätt enligt hyresavtal —
av lagen betecknad såsom överlåtelse av lägenhet —, nämligen
att hyresgästen utan vidare blir förpliktad gentemot hyres
värden så snart denne lämnat sitt samtycke till överlåtelsen.15
Ett oreserverat samtycke medför att hittillsvarande hyresgästen
blir fri; hyresvärden är dock oförhindrad att vid samtycket
foga det villkoret att denne skall kvarstå såsom garant men
kan väl då knappast tvinga sina motparter att vidbliva över
låtelsen, om de icke vilja ge honom denna förmån.
Om nu den nye gäldenären icke redan genom sitt avtal med
hittillsvarande gäldenären blivit ansvarig gentemot borgenären,
återstår att avgöra när sådant ansvar inträder. En uttrycklig till
borgenären riktad utfästelse kan ges t.ex. genom att nye gälde
nären tecknar på en inteckningsrevers. Den omständigheten att
förvärvaren av en avverkningsrätt begagnat sig av denna, har
också ansetts medföra att han ådrog sig betalningsskyldighet
gentemot upplåtaren.16
Om nye gäldenären icke fullgör sitt löfte till hittillsvarande
gäldenären att göra en utfästelse till borgenären, kan hittills
varande gäldenären överlåta sin rätt till borgenären, vilket anses
medföra att denne kommer i samma position som om nye gäldenärens löfte haft tredjemansverkan.17
En person kan inträda såsom ny gäldenär också utan att
någon utfästelse härom föreligger, nämligen därigenom att han
från hittillsvarande gäldenären förvärvar egendom, till vilken
Ekberg, Lagen om nyttjanderätt3, s. 18 ff. Annorlunda H 1880 s. 139
(reallast).
15 NyttjL 3:7 (i 1939 års lydelse). Walin, Hyreslagen3, s. 51, vill
motivera detta resultat icke med att nye hyresgästens utfästelse har tredje
mansverkan utan med att förre hyresgästen fingeras ha till hyresvärden
överlåtit sin rätt mot nye hyresgästen. Se nedan § 55 vid not 17. Han utgår
alltså från att huvudregeln är att en tredjemansverkan icke inträder. Jfr
L e j m a n, Hyresvärd och hyresgäst, s. 109 ff. Om äldre rätt se H 1905
s. 221.
16 H 1895 s. 325, 1903 s. 538. Observera att detta är något annat är
frågan om upplåtaren har rätt att hålla inne sin prestation till dess har
fått betalt; se härom ovan § 35 vid not 43—44.
17 NT 1865 s. 471, H 1900 s. 221, 1919 s. 445, 1933 s. 177. Se Larsson
Personligt betalningsansvar, s. 142 f. och 163 f.
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en förpliktelse är anknuten. Frågan i vilka fall ett dylikt inträde
av ny gäldenär äger rum undersökes i sakrätten. Det rör sig i
dessa fall vanligen om förpliktelser, för vilka nye gäldenären
icke svarar personligen utan blott med egendomen ifråga.
Slutligen är att anmärka, att en person kan inträda såsom
ny gäldenär på grund av giftorätt, arv eller testamente. Reglerna
härom behandlas icke i denna framställning.
Om nu nye gäldenären är bunden, till vad är han då bunden?
Har han exakt samma förpliktelse som hittillsvarande gälde
nären hade, eller är hans förpliktelse mer eller mindre om
fattande?
En ny gäldenär, som inträder på grund av frivilligt åtagande,
kan, i den mån tvingande rättsregler icke lägga hinder i vägen,
begränsa sitt åtagande till att avse allenast en del av hittills
varande gäldenärens förpliktelser, exempelvis till sådana pres
tationer som icke bort fullgöras före inträdet. Fråga är om nå
gon dylik begränsning skall gälla även utan att nye gäldenären
uttryckligen begränsat sitt åtagande. Motsvarande fråga upp
kommer i de fall då gäldenären inträder i skuldförhållandet
ex lege, på grund av sakrättsliga regler, i vilka fall han icke
har tillfälle att genom förbehåll begränsa sina förpliktelser.
Om man till en början ser på det sakrättsliga skuldövertagan
det, finner man att växlande regler gälla för olika sakrätter.
Om A och B efter varandra obehörigen innehaft annans egen
dom, har B genom sitt förvärv av denna övertagit A:s skyldighet
att utgiva egendomen till ägaren, men han har säkerligen icke
övertagit den skyldighet att utgiva avkastning och annan ersätt
ning för obehörigt brukande, som må hava åvilat A.
Den som övertagit egendom belastad med panträtt har ådra
git sig skyldighet att tåla att panthavaren tillgodogör sig panten.
Däremot har han icke ådragit sig skyldighet att svara för pant
skulden med annan egendom än panten, såvida han icke sär
skilt åtagit sig personligt betalningsansvar. Panten svarar emel
lertid jämväl för förpliktelser som bort fullgöras före överta
gandet.
Den som övertagit egendom belastad med en sakrättsligt
skyddad nyttjanderätt har ådragit sig skyldighet att tåla nytt-
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janderätten så länge det sakrättsliga skyddet består. Någon
annan skyldighet har han icke ådragit sig.18 Gentemot arrendator och hyresgäst ådrager sig dock ny ägare betydligt längre
gående förpliktelser, nämligen alla de förpliktelser som åvilade
förre ägaren och som skolat fullgöras före tillträdet.19 Hade
förre ägaren gjort åtaganden som ej framgingo av dennes kontraktsexemplar och som ej voro kända för nye ägaren vid över
låtelsen, kan den senare dock genom reklamation bli fri från
dem, men utsätter sig då för att arrendatorn (hyresgästen) säger
upp avtalet.20
Vad som gäller om nyttjanderätt gäller säkerligen också om
servitut.
Större tvekan har rått om vilka regler som skulle tillämpas
vid överlåtelse av fastighet, besvärad av en reallast, t.ex. ett avdikningslån eller ett undantag. Tidigare har den uppfattningen
varit förhärskande att nye ägaren endast svarade med fastig
heten. Detta innebar att nye ägaren visserligen ådrog sig hela
förre ägarens förpliktelse, men att exekutionsåtgärder endast
kunde riktas mot fastigheten. Numera synes emellertid upp
fattningen i praxis hava — i anslutning till vad 1909 års för
slag till jordabalk stadgade om undantag — ändrats därhän att
exekutionsåtgärder kunna riktas jämväl mot annan nye ägaren
tillhörig egendom, såvitt angår förmåner vilka skolat utgå
under den tid han varit ägare av fastigheten.21
En ny typ av sakrätt — med bästa rätt i rörelse eller fartyg
— har skapats genom 1938 års semesterlag 3 § 2 st., nu
18 H 1875 s. 47 och 310, 1893 s. 55 och 205. Jfr ett uttalande inom HD
i KProp 1907 nr 9 s. 72 f.
19 NyttjL 2 : 31 och 3: 28.
20 NyttjL 2: 29 och 3: 28. Jfr H 1911 s. 395, 1938 s. 489. Om nye ägarens
rättigheter gentemot arrendator (hyresgäst) jfr nedan § 62 vid not 46—50
21 Se om den äldre uppfattningen W i k a n d e r, Undantag, s. 94—118
med där åberopade rättsfall, särskilt NT 1873 s. 7 och H 1895 s. 108, ocl
vidare H 1917 s. 245 (I och II), 1921 s. 639 samt SvJT 1925 rf. s. 51
ävensom Undén i SvJT 1931 s. 119 f. Den nyare uppfattningen åter
finnes i FJB 1909 13: 4 (jfr FJB II 1908 s. 221) samt i H 1929 s. 588, 193
s. 33 (med skruvad motivering) och 1938 s. 173 (där dock särskilda om
ständigheter åberopades); jfr Undén, Sakrätt, II: 22 s. 414.

614

UTBYTE AV GÄLDENÄR

§ 55

mera ersatt av 1945 års semesterlag 6 §. Sistnämnda lagrum
stadgar att överlåtelse av företag eller fartyg icke får inverka på
arbetstagarens rätt enligt lagen ifråga. Härmed åsyftas i första
hand att ny ägare skall låta en arbetstagare, som kvarstannar i
hans tjänst, tillgodoräkna sig en vid överlåtelsen redan upp
lupen kvalifikationstid. Huruvida den vagt formulerade be
stämmelsen ålägger nye ägaren också andra förpliktelser, t.ex.
att utgiva semesterersättning till arbetstagare som redan före
överlåtelsen lämnat tjänsten, är oklart.22
Det nu sagda avser fall då nye ägaren inträder såsom gäldenär enbart på grund av sakrättsliga regler. Det är emellertid,
såsom redan antytts, vanligt att det vid överlåtelse av fastighet
träffas särskilt förbehåll om beståndet av nyttjanderätt, servitut eller reallast som vilar på fastigheten.23 Om rättigheten icke
är sakrättsligt skyddad, har förbehållet till uppgift att bevara
rättigheten mot nye ägaren; har åter rättigheten sakrättsligt
skydd är förbehållet ur denna synpunkt överflödigt. Vare sig
det ena eller andra är fallet kan förbehållet fylla en annan funk
tion, nämligen att utesluta att belastningen får karaktären av
fel i fastigheten.24 Fråga uppstår om förbehållet därjämte skall
hava den verkan att nye ägaren får vidsträcktare förpliktelser
mot borgenären än om han blivit förpliktad enbart på grund
av sakrättsliga regler. Härpå svarar nyttjanderättslagen 1 kap.
4 §, att nye ägaren får en vårdplikt beträffande nyttjanderättens bestånd, i det att han blir skyldig att trygga rättigheten
genom nytt förbehåll då han överlåter fastigheten vidare;25 han
har däremot icke heller nu något ansvar om rättigheten skulle
upphöra genom fastighetens exekutiva försäljning.26
Det bör tilläggas, att ett förbehåll naturligtvis kan vara så
22 Se om denna bestämmelse SOU 1937:49 s. 194, KProp 1938 nr 286
s. 219 ff., ALU uti. 1938 nr 58 s. 16 f. samt SOU 1944:59 s. 227 ff. Mot
svarande bestämmelse finnes i lagen om förbud mot arbetstagares avske
dande i anledning av äktenskap eller havandeskap.
23 Se ovan § 55 vid not 4..
24 Jfr ovan § 22 vid not 16.
25 Om denna vårdplikt, som gäller även servitut och måhända reallast,
se vidare ovan § 8 vid not 44.
26 Se diskussionen härom i KProp 1907 nr 9 s. 71 ff. och 142 f.

615

§ 55

MOT VEM KUNNA PÅFÖLJDER RIKTAS?

utformat, att nye ägaren helt inträder i förre ägarens förpliktel
ser.27
Om ny gäldenär inträder i den hittillsvarande gäldenärcns
ställe i ett skuldförhållande annorledes än på grund av sakrätts
liga regler eller på grund av ett förbehåll av nu antydd art,
torde man få räkna med att hans förpliktelse mot borgenären
icke är mindre omfattande än hittillsvarande gäldenärens; det
kan nämligen icke gärna vara så att en del av förpliktelsen
skulle falla bort helt och hållet, kanske utan borgenärens sam
tycke.28 Är detta riktigt, betyder det bl.a. att nye gäldenären
måste fullgöra jämväl sådana förpliktelser, som bort vara full
gjorda före hans inträde.29
Å andra sidan synes det antagligt att nye gäldenären i all
mänhet icke ådragit sig större förpliktelser än dem som åvilat
hittillsvarande gäldenären. Denna regel har i doktrinen häv
dats beträffande övertagande av personligt betalningsansvar
för intecknad gäld.30 Rättspraxis har icke haft anledning att
taga ställning till denna fråga. Det är emellertid klarlagt att nye
fastighetsägaren icke gentemot förre ägaren är skyldig att på
taga sig ett större ansvar än som åvilat den sistnämnde. Om
borgenären grundar sin talan mot nye ägaren på överlåtelse av
förre ägarens rätt kan han sålunda göra gällande personligt
ansvar mot nye ägaren endast i den mån dylikt ansvar åvilade
förre ägaren.31
Ett särskilt problem gäller verkan av substitution efter det
att borgenären öppnat rättegång mot hittillsvarande gäldenä27 Enligt H 1908 s. 27 medför ett förbehåll icke att lagstadgad maximitid
för rättighetens bestånd börjar löpa på nytt.
28 Jfr H 1918 s. 7 om ändring i kommunal indelning.
29 Så H 1895 s. 325, 1903 s. 538 (ny avverkares skyldighet att betala
vederlaget). Jfr om ny tomträttshavares skyldigheter KProp 1953 nr 177
s. 36 f. och 72.
30 Larsson, Personligt betalningsansvar, s. 169 ff.
31 H 1895 s. 518 (plenum), 1897 s. 541, 1898 s. 352, 1900 s. 221, 1919
s. 445, 1924 s. 271. Att förre ägaren gentemot sin fångesman förbundit sig
att övertaga personligt betalningsansvar ansågs tillräckligt för att borge
nären skulle kunna göra gällande dylikt ansvar mot nye ägaren, se H 1933
s. 177. Se vidare Larsson, Personligt betalningsansvar, s. 123 ff.
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ren. Huvudregeln är att exekutiva åtgärder kunna vidtagas
endast mot den som i dom eller utslag angivits såsom gäldenär.32 Om substitution sker efter det att dom eller utslag givits,
får borgenären skaffa ^ig en ny utsökningstitel mot nye gäldenären. RB 13: 7 ger regler om hur man skall förfara om substi
tution sker under pågående rättegång.
Vid sakrättsligt skuldövertagande kan det vara svårt för bor
genären att få reda på vem som är gäldenär, medan den egen
dom som utgör objekt för förpliktelsen är lätt åtkomlig. För
att ge borgenären möjlighet att snabbt komma fram till exe
kution har man i ett dylikt fall givit en regel om legitimation
på gäldenärssidan. Inteckningsförordningen 18 § 2 st. stadgar
sålunda att betalning ur intecknad fastighet kan sökas hos den
som senast erhållit lagfart på fastigheten.33

B. Flera gäldenärer.

Man kan ha anledning att tala om ett fordringsförhållande
med flera gäldenärer i sådana fall då de olika gäldenärernas
förpliktelser äro i ett eller annat avseende beroende av varandra.
Beroendet kan ha sin grund i att förpliktelserna grundlagts i
ett sammanhang eller också däri att en förpliktelse, som ur
sprungligen vilade på en gäldenär, sedermera kommit att vila
jämväl på annan gäldenär eller också i sin helhet övergått på
flera gäldenärer.34
Om det nu finnes flera gäldenärer i ett fordringsförhållande,
uppstår fråga mot vem påföljder kunna riktas.35
Ett alternativ är att borgenären kan göra gällande påföljder
mot vilken som helst av gäldenärerna. I detta fall säges det före
32 Se Hassler, Utsökningsrätt, s. 36 ffoch O 1 i v e cr o n a, Utsökning2, s. 88 f.

33 Jfr Olivecrona, Inteckningsförordningen4, s. 46.
34 Med flera gäldenärer kan man ibland ha anledning att likställa flera
förmögenhetsmassor tillhöriga samma person. Se härom nedan § 55 vid
not 69—71.
35 Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 3.
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ligga ett »passivt solidariskt fordringsförhållande». Man säger
också att gäldenärerna hava »solidariskt ansvar».36
Tysk rätt använder termen Gesamt schuld, se härom BGB §§ 421—
427 och 431. Schweizisk rätt talar om Solidar schuld (OR Art. 143—
149).

Bakom det solidariska ansvarets fasad kunna emellertid rela
tionerna mellan gäldenärerna inbördes vara av växlande slag.
Dessa relationer äro trots allt av. ett visst intresse även för
borgenären, eftersom följderna av att en av gäldenärerna be
frias från sin förpliktelse exempelvis genom preskription bli
olika alltefter hur förhållandet mellan gäldenärerna är ordnat.3738
Förhållandena kunna ligga så till, att den gäldenär, mot vil
ken borgenären väljer att vända sig, får ensam stå för bördan
av prestationen, utan möjlighet att efteråt regressvis överföra
någon del av bördan på sina medgäldenärer. Man skulle här
med en viss rätt kunna tala om alternativa förpliktelser.33 Intill
år ,1937 tillämpade man i rättspraxis en dylik regel för det fall
att flera personer genom medveten samverkan ådragit sig utomobligatorisk skadeståndsskyldighet på grund av culparegeln.39
Denna ståndpunkt övergavs emellertid genom ett pleniavgörande i HD nämnda år, och man torde kunna säga att regler
av detta slag numera i allmänhet betraktas såsom mindre
önskvärda.40
36 Termen »solidariskt ansvar» användes i verkligheten i två olika bety
delser. Dels användes den såsom här sker för att utmärka att borgenären
kan göra gällande påföljder mot vilken gäldenär som helst. Dels användes
den för att utmärka de hithörande fall, i vilka varje gäldenär bär dels en
egen förpliktelse, dels en primär garantiförpliktelse (se nedan § 55 vid
not 42). Om subsidiärt solidariskt ansvar se nedan § 55 vid not 66—68.
37 Se ovan § 26 vid not 14—16.
38 Vanligen åsyftar emellertid denna term att prestationsobjektet är
alternativt bestämt, se ovan § 4 före not 61.
39 Se W i n r o t h, Skadestånd2, s. 298 ff. och 309 ff., samt Karlgren,
Skadeståndsrätt, s. 209 ff., ävensom H 1937 s. 264.
40 Alternativa förpliktelser i här angiven mening torde åvila trafikför
säkringsgivare och sådan bilförare som ej är bilens ägare, se Kellner,
Försäkringsgivarens regressrätt, s. 97 f. och s. 99 not 6. Jfr om hithörande
problem Madsen-Mygdal i Festskrift 1951 för Ussing s. 348 ff.
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Förhållandena kunna också ligga så till, att det finnes en
bestämd norm för den slutliga fördelningen av bördan mellan
gäldenärerna, och att den som fått utgiva mer än som slutligen
skall falla på honom har möjlighet att genom regresstalan
uttaga överskottet av sina medgäldenärer.
Det grundläggande fallet är att två gäldenärer A och B äro
solidariskt ansvariga för en förpliktelse, som slutligen skall i
sin helhet bäras av A. Detta fall bör karakteriseras så, att för
pliktelsen egentligen vilar på A, medan B bär en garanti för
att A fullgör sin förpliktelse. Det solidariska fordringsförhållandet innebär här att det föreligger en kombination av en för
pliktelse till uppfyllelse och en primär garantiförpliktelse*1
Denna kombination kan emellertid också vara sådan att varje
gäldenär bär både en egen förpliktelse och en garantiförplik
telse. Om A och B äro solidariskt ansvariga för en förpliktelse
att betala 1.000 kr., kan det vara så att bördan härav skall falla
med 500 kr. på vardera av dem. Detta innebär att A har en egen
skuld på 500 kr. och en garanti för B :s skuld på samma belopp,
medan B har en egen skuld på 500 kr. och en garanti för A:s
skuld på samma belopp. Ofta användes termen solidariskt an
svar i en snävare betydelse med sikte blott på det nu behandlade
fallet.41
42
Om A och B äro solidariskt förpliktade att betala ett visst
belopp kan det alltså — om vi antaga att regressrätt finnes —
föreligga något av följande alternativ:
a)
A är den egentlige gäldenären och B är garant.
b)
A är garant och B är den egentlige gäldenären.
c) A är den egentlige gäldenären ifråga om en viss del av
beloppet och garant ifråga om återstoden, medan det omvända
förhållandet gäller för B.
41 Om garantiförpliktelser se ovan § 21 ff., särskilt § 23 vid not 16 ff.
En speciell variant av den i texten nämnda kombinationen föreligger då
garantiförpliktelsen gäller blott så länge borgenären icke gjort sin rätt på
grund av den andra förpliktelsen gällande, se härom ovan § 55 not 11.
Denna variant karakteriseras ibland så att förpliktelserna äro alternativa;
en terminologi som icke förefaller träffande.
42 Jfr ovan § 55 not 36.
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En garanti kan, såsom framhållits i det föregående, avse full
görandet av en annan garanti. Om X tecknat borgen för B:s
skuld till C, kan Y i sin tur teckna borgen för att X presterar
då hans garanti tages i anspråk (efterborgen). Vi ha här tre
förpliktelser på skilda plan: i första planet B:s egen skuld, i
andra planet X:s garanti för denna, i tredje planet Y:s garanti
för X:s garanti.43
De nyss uppställda alternativen för solidariskt ansvar röra
sig på det första och det andra av dessa plan. Motsvarande kom
bination uppkommer emellertid även på andra och tredje pla
net; X och Y i exemplet svara mot A och B i alternativ a).
På samma sätt kan man gå vidare till tredje och fjärde planet
etc. Det som sägs i det följande tar väsentligen sikte på solida
ritet på första och andra planet men kan tillämpas även på
andra plankombinationer.
Ofta står man inför ett val mellan de nyssnämnda alterna
tiven a) och b). Om B tecknat borgen för A:s skuld eller ställt
pant för A:s skuld föreligger visserligen ingen tvekan vem som
är den egentlige gäldenären och vem som är garant. Det före
kommer emellertid i praktiken att en person åtager sig ansvar
för annans skuld i så obestämda ordalag att det uppstår tvekan
om den nytillträdande skall vara garant eller om han skall
övertaga ställningen såsom egentlig gäldenär och den andre
nedsjunka till garant.
Ett exempel härpå föreligger vid sådana fastighetsköp, där
köparen med fastigheten svarar för en prestation, för vilken
även säljaren alltjämt är ansvarig, personligen eller med annan
fastighet. Ifråga om penninginteckningar gällande endast i den
sålda fastigheten är problemet huruvida säljaren har regressrätt
mot köparen personligen för vad han kan ha fått utgiva på
grund av sitt personliga ansvar. Att så in dubio är fallet antages
numera av rättspraxis.44 Detta är i själva verket blott en annan
sida av principen att köparen vid köpeskillingslikvid får av
räkna det belopp för vilket fastigheten svarar på grund av
43 Se ovan § 23 efter not 34.
44 Se Larsson, Personligt betalningsansvar, s. 115 ff.
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inteckning.45 Ifråga om penninginteckningar gällande i den
sålda fastigheten jämte annan säljaren tillhörig fastighet — i
vilket fall avräkning vid köpeskillingslikviden icke är regel46
— gäller problemet överhuvud taget på vilken part bördan av
inteckningsbelastningen slutligen skall stanna. Här torde man
vara benägen att in dubio lägga bördan på säljaren.47 Samma
tendens möter, ehuru ej entydigt, när det på en fastighet vilar
andra belastningar än penninginteckningar. 48 Ifråga om sådana
belastningar, som borgenären kan göra gällande mot köparen
endast om förbehåll därom träffats mellan säljare och köpare,
uppstår problemet däremot icke, eftersom köparen blir för
pliktad mot tredje man endast i de fall då han gentemot säljaren
åtagit sig att stå för förpliktelsen.49
Ett motsvarande problem uppstår vid affärsöverlåtelse, i den
mån förvärvaren ådrager sig ansvar för överlåtarens skulder.50
En annan variant av problemet uppkommer vid belåning av
livförsäkring, för vilken förmånstagare finnes insatt. Förmånstagaren ansvarar gentemot borgenären med sin förmånstagarrätt, och fråga uppstår huruvida han eller försäkringshavaren
skall slutligen stå för vad som utgivits till borgenären.51
I andra fall råder det ingen tvekan om att alternativ a) och
b) äro uteslutna; frågan gäller i stället om man har att göra
med ett solidariskt ansvar av typen c) eller ett delat ansvar av
den typ som i det följande betecknas med termen passivt andelsförhållande.
45 Se ovan § 9 vid not 65.
46 Se ovan § 9 vid not 69.
47 Detta är tydligen ett outtalat led i resonemanget om påföljd av miss
tag beträffande sådan inteckningsbelastning, se H e 11 n e r i SvJT 1952
s. 6 ff. Jfr Arnholm, Panteretten2, s. 178 f.
48 Se om undantag H 1892 s. 3 och 113, 1907 s. 375, 1913 s. 536, SvJT
1920 rf. s. 75. Jfr H 1931 s. 33.
49 Se härom ovan § 55 vid not 4 och 23—27.
50 Jfr H 1945 s. 577. N i a 1, Ansvar för skulder vid affärsöverlåtelse,
Festskrift 1931 för Marks von Wurtemberg, s. 444 ff., behandlar frågan
när förvärvaren ådrager sig dylikt ansvar.
51 Se härom H 1939 s. 85, 443, 532 (I) och 605, 1943 s. 95, 1952 s. 72.
Jfr Hult i SvJT 1943 s. 17 och 1954 s. 657 samt Ilium i UfR 1953
s. 74 ff.
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Enligt något äldre svensk rätt var det regel, att flera personer,
som i ett kontraktsförhållande gemensamt åtagit sig en förplik
telse att fullgöra en delbar prestation, svarade allenast för var
sin del av prestationen och icke hade något ansvar för de
övrigas delar.52 Skuldebrevslagen 2 § har emellertid brutit med
denna princip. Här stadgas att om skuldebrev utfärdats av
flere utan förbehåll om delad ansvarighet, de skola svara »en
för alla och alla för en» för vad som förskrivet är. Innebörden
häri är att gäldenärerna ha ett solidariskt ansvar av typen c).
Denna skuldebrevslagens regel har införts även i vissa andra
lagrum.53 Avsikten har varit att dessa föreskrifter skulle tilläm
pas analogt beträffande sådana fall som ej direkt berördes av
föreskrifterna. Någon sådan tillämpning har visserligen ej kun
nat avläsas i rättspraxis, men detta beror säkerligen på att
analogislutet ansetts så klart, att ingen funnit det lönt att driva
den äldre ståndpunkten att ansvaret in dubio skulle vara delat.
I samband med lagändringen betonades emellertid att utanför
de lagreglerade fallen omständigheterna ej sällan kunde vara
sådana att presumtionen om solidarisk ansvarighet väsentligen
försvagades eller helt bortfölle.54
För partredare har sjölagen bibehållit tidigare gällande regel
om delat ansvar.55
Regeln om delat ansvar gällde jämväl skadestånd på grund
av en på flera personer vilande kontraktsförpliktelse.56 Den var
52 Undantag härifrån se VxL 47 §, ChL 44 §, HBL 19 § samt H 1923
s. 656. Jfr H 1906 s. 376 om inteckning för ogulden köpeskilling i fastighet
köpt av två personer gemensamt. Principen om pants odelbarhet ansågs
medföra att flera av olika personer ställda panter svarade solidariskt för
pantfordringen, se H a s s e 1 r o t, HB, VIII s. 1700 ff., och U n d é n,
Sakrätt, I2 s. 269 f.
53 Se om borgen HB 10: 11, om ansvar för delägare i enkelt bolag HBL
49 och 50 §§.
54 Se SOU 1935: 14 s. 43 ff., KProp 1936 nr 2 s. 33 f. samt FLU uti.
1936 nr 14 s. 12 och 15.
55 SjöL 9 §.
56 Se H 1886 s. 259, 1918 s. 131, SvJT 1923 rf. s. 56. Annorlunda i visst
fall beträffande överliggetidsersättning, se H 1910 s. 610; jfr däremot H 1909
s. 481. Annorlunda också HRn och ett JustR i H 1897 s. 102.
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emellertid på vissa punkter genombruten till förmån för soli
daritetsprincipen. Den gällde till en början blott om skade
ståndet avsåg en prestation som var delad mellan gäldenärema.
Var det däremot fråga om en odelbar prestation, eller hade
gäldenärerna åtagit sig solidarisk ansvarighet för en delbar pre
station, ansågs skadeståndet böra utgå solidariskt.57 Vidare funnos åtskilliga lagrum som stadgade solidariskt skadestånds
ansvar för en juridisk persons organ.58 Efter tillkomsten av
skuldebrevslagen torde man emellertid ha att räkna med soli
daritetsprincipen såsom huvudregel över hela området för obli
gatoriskt skadeståndsansvar, och därmed framstå bestämmel
serna om solidariskt ansvar inom associationsrätten icke längre
såsom undantag från vad som i övrigt gäller.59
Det nu om skadeståndsskyldighet sagda gäller säkerligen
också andra påföljder som innefatta en betalningsskyldighet,
såsom skyldighet att utgiva vite eller att återställa köpeskil
ling efter hävning.60
57 Se om odelbar prestation H 1932 s. 353. Jfr W i n r o t h, Skade
stånd2, s. 315. Annorlunda måhända H 1881 s. 454, 1895 A 154.
58 Se t.ex. ABL 1910 70 och 135 §§. Att HD var benägen att tolka dylika
regler restriktivt visas av H 1905 s. 517 (jfr kommentaren härtill i S k a rs t e d t, Aktiebolagslagen, vid 135 §); en annan inställning kommer dock
fram i H 1930 s. 65.

59 Se H 1942 s. 571. Jfr ABL 212 §, FL 109 §, lagen om bankrörelse
181 §, lagen om försäkringsrörelse 324 §, lagen om understödsföreningar
28 §, lagen om sparbanker 18 §. Jfr också reglerna om solidariskt ansvar för
handlande för oregistrerad men registreringspliktig eller för registrerad
men likvidationspliktig juridisk person i ABL 28, 31 och 148 §§, FL 3 och
75 §§, lagen om bankrörelse 21 och 124 §§, lagen om försäkringsrörelse 25,
28, 141, 187 och 190 §§, lagen om understödsföreningar 5 och 49 §§, lagen om
sparbanker 7 och 47 §§. Jfr också vissa regler om handlande för en asso
ciation under felaktig eller otillåten beteckning i HBL 50 §, ABL 94 §,
FL 35 §, lagen om bankrörelse 86 §, lagen om försäkringsrörelse 87 §,
lagen om understödsföreningar 25 §. Jfr slutligen regeln om ansvar för
enkelt bolag som driver bokföringspliktig näring i HBL 51 § (jfr H 1905
s. 503). Om flera förmyndares ansvar se FB 13:9.
60 Se, från äldre tid, om vite H 1921 s. 169 (HovRn), om återställande
av köpeskilling H 1924 A 67.
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Alltjämt gäller dock inom vissa delar av arbetsrätten att
skadeståndsskyldighet för avtalsbrott skall vara delad.61
Motsvarande problem uppkommer jämväl då flera personer
gemensamt vållat en utomobligatorisk skada eller ändock äro
skyldiga att ersätta samma skada på grund av regler om presumtionsansvar eller rent strikt ansvar. SL 6: 5 har alltifrån lag
rummets tillkomst år 1864 stadgat solidariskt ansvar för flera
personer som genom brott gemensamt vållat en skada — låt
vara att vid medveten samverkan solidariteten intill år 1937
uppfattades såsom alternativ 62 — och denna regel har ansetts
utan vidare tillämplig även då vållandet icke skett genom brotts
lig handling.63 Nyare lagstiftning om presumtionsansvar och rent
strikt ansvar har jämväl upptagit regeln.64
Slutligen bör antecknas, att solidariskt ansvar föreligger för
rättegångskostnad enligt RB 18:9 och 31: 6.65
Det förekommer också en mellanform mellan solidariskt
ansvar av typen c) och delat ansvar, nämligen primärt delat,
subsidiärt solidariskt ansvar. Även här föreligger en kombina
tion av förpliktelser till uppfyllelse och garantiförpliktelser,
men de senare äro blott subsidiära66 och därför framträder
ansvaret utåt i första hand såsom delat. Ofta nöjer man sig
med den förkortade beteckningen subsidiärt solidariskt ansvar,
medan det vanliga solidariska ansvaret i motsats härtill beteck
nas såsom primärt.
Ett subsidiärt solidariskt ansvar förekommer då flera fastig
hetsägare med sina fastigheter svara primärt för en gemensam
61 Se KAL 9 § samt lagen om förenings- och förhandlingsrätt 24 §. Jfr
Schmidt, Kollektiv arbetsrätt, s. 216 f.
62 Jfr ovan § 55 vid not 39.
63 Se W i n r o t h, Skadestånd2, s. 298 ff., Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 209 ff. Om skada genom fartygs sammanstötning se SjöL 220 §.
64 Se järnvägsskadelagen 8 §, bilskadelagen 2, 3 och 5 §§, luftfartsskadelagen 2 §.
65 Jfr Sjögren, Om solidarisk ansvarighet för rättegångskostnad i
tvistemål, NJA II 1911 s. 85 ff.
66 Om subsidiariteten se ovan § 24 vid not 31 ff.
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penninginteckning.67 Vidare förekommer dylikt ansvar enligt
skuldebrevslagen 2 § vid regresstalan mot flera medgäldenärer,
låt vara att subsidiariteten är så uttunnad att ansvaret i realite
ten är primärt solidariskt.68
Reglerna om primär eller subsidiär solidaritet kunna bli till
lämpliga även då en förpliktelse vilar på olika förmögenhets
massor tillhöriga samma person. Det vanligaste fallet är att en
person äger flera gemensamt intecknade fastigheter. Mellan
dylika fastigheter består en subsidiär solidaritet av samma ka
raktär som om fastigheterna haft olika ägare.69 Även vid pant
sättning av lös egendom kan det bli fråga om solidaritet mellan
olika förmögenhetsmassor tillhöriga samme ägare. Eftersom
solidariteten här är primär, upplöser den sig dock i regel i den
enkla satsen att borgenären kan söka gottgörelse ur vilken del
av panten han vill.70 Om emellertid någon del av panten besvä
ras av ett särintresse i form av sekundär pant kan det bli er
forderligt att draga upp parallellen med solidaritet mellan olika
personer.71
Delat ansvar kan förekomma endast om det är fråga om
en delbar prestation. När det gäller en odelbar prestation kan
det därför icke bli fråga om ett val mellan solidariskt ansvar
och delat ansvar, utan valet står i stället mellan solidariskt
ansvar och samfällt ansvar.72 Det förefaller som om man här
vore benägen att stanna för solidariskt ansvar.73
Om det föreligger ett solidariskt ansvar där varje gäldenär
67 IntF 32—37 §§. Se Olivecrona, Inteckningsförordningen4, s. 63 ff.
Reglerna kunna även bli tillämpliga vid inteckning för avkomsträtt, se IntF
54 §. Jfr H 1931 s. 33 (personligt ansvar för icke fullgjord betalning av
intecknat undantag ansågs subsidiärt solidariskt såsom inteckningsansvaret
varit det).
68 Jfr ovan § 24 efter not 48.
69 Solidariteten gäller även sådana fastigheter, som skulle svarat sub
sidiärt men icke solidariskt om de haft skilda ägare, se IntF 37 § 5 mom.
70 Jfr SjöL 281 §.
71 Jfr A r n h o 1 m, Panteretten2, s. 177 ff.
72 Se om samfällt ansvar nedan § 55 vid not 84—94.
73 Se H 1932 s. 353, där HD ålade två gäldenärer solidariskt skadestånds
ansvar för underlåten uppfyllelse av odelbar prestation.
40 — 557460
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har dels en egen förpliktelse och dels en garantiförpliktelse,
återstår att avgöra hur stor varje gäldenärs egen förpliktelse är.
Denna fråga behandlas lämpligen i samband med motsvarande
fråga vid passiva andelsförhållanden.74
Vid sidan av alternativet passivt solidariskt fordringsförhållande står ett annat, som kan betecknas med termen »passivt
andelsförhållande». Ett dylikt förhållande karakteriseras därav
att en viss andel av skulden vilar på varje gäldenär och att
borgenären alltså mot en viss gäldenär kan göra påföljder gäl
lande blott såvitt angår dennes andel. Detta alternativ kommer
ifråga endast om det rör sig om en delbar prestation.
Om ett passivt andelsförhållande föreligger, sägas gäldenärerna ha delat ansvar eller ansvar pro rata parte.
En delfordran i ett passivt andelsförhållande betecknas i tysk rätt
såsom Teilschuld (BGB § 420).

Ett ansvar av denna typ förekommer numera relativt sällan.
Utvecklingen har under senare tid alltmera gått därhän, att
varje gäldenärs ansvar för en del av skulden kompletterats med
en garanti för medgäldenäremas delar av denna, vilket innebär
att det delade ansvaret, såsom skildrats i det föregående,75 er
satts med ett solidariskt ansvar. Kvar står dock bl.a. en viss
benägenhet för delat ansvar när det gäller skadestånd inom
arbetsrätten.76
Om flera gäldenärer ha delat ansvar för en viss förpliktelse,
måste det avgöras hur mycket av förpliktelsen som faller på
var och en. Om ett delat ansvar på nyss angivet sätt förändras
till ett solidariskt ansvar, undgår man likväl icke denna fråga,
eftersom det trots förändringen måste avgöras hur mycket av
förpliktelsen som slutligen skall falla på varje gäldenär.77 Frå
gan behandlas därför här i ett sammanhang.
Huvudregeln är att förpliktelsen delas mellan gäldenärerna
74 Se nedan § 55 vid not 77—82.
75 Se ovan § 55 vid not 52 ff.

76 Se ovan § 55 vid not 61.
77 Se ovan § 55 vid not 74.
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efter huvudtalet.78 I många fall har man emellertid anledning
att göra fördelningen efter någon annan norm. Om exempelvis
flera borgensmän begränsat sitt ansvar till olika delar av huvudgäldenärens skuld, fördelas deras ansvar inbördes i förhållande
till det belopp för vilket var och en tecknat borgen.79 Då flera
fastigheter stå i pant för samma skuld, fördelas ansvaret dem
emellan in dubio efter fastighetsvärdena.80 Kanske gäller en
dylik fördelning också då flera panter av annat slag häfta för
en skuld; något avgörande härom finnes dock ej.81 Då flera
personer bära solidariskt eller delat skadeståndsansvar, för
delas skadeståndet dem emellan »efter den större eller mindre
skuld som prövas ligga envar till last» eller genom en skälighetsprövning som beaktar såväl eventuell skuld som andra omstän
digheter.82
Delat ansvar kan också föreligga i den formen att gäldenären
A svarar för en penningskuld endast med viss egendom, så långt
denna räcker, medan gäldenären B svarar för återstoden, med
all sin egendom eller även han endast med viss egendom, utan
att B har regressrätt mot A. En dylik ansvarsfördelning kan
vara för handen exempelvis om en penninginteckning belastar
dels en primärt ansvarig fastighet, dels en som svarar allenast
subsidiärt. I vad mån fall av denna typ verkligen förekomma
är emellertid ovisst.83
78 Se SOU 1935: 14 s. 48 samt SjöL 220 § och bilskadelagen 3 §. Jfr
H 1877 s. 47, 1953 s. 164.
79 H 1936 s. 1, 1937 s. 395, 1945 s. 421.
80 IntF 32 § 1 st. Se O 1 i v e c r o n a, Inteckningsförordningen4, s. 68 ff.
81 Jfr det till lag icke upphöjda stadgandet i 1887 års förslag till sjölag
282 § 2 st., vars motiv (s. 198) antyda en dylik fördelning mellan flera
sjöpanter. Jfr också A r n h o 1 m, Panteretten2, s. 178 f.
82 Fördelning efter skuld föreskrives i FB 13:9, KAL 9 §, lagen om för
enings- och förhandlingsrätt 24 §, järnvägsskadelagen 8 §, SjöL 220 §. En
skälighetsprövning föreskrives i ABL 212 §, FL 109 §, lagen om bank
rörelse 181 §, lagen om försäkringsrörelse 324 §, bilskadelagen 5 §, luftfartsskadelagen 2 §. Så också beträffande utomobligatoriskt skadestånd i
allmänhet H 1937 s. 264 (plenum), jfr Karlgren, Skadeståndsrätt,
s. 211.
83 Jfr ovan § 55 vid not 47.
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Ännu ett alternativ är att påföljder av underlåten uppfyllelse
måste riktas mot gåldenärerna samfällt.
Detta kan inträffa bl.a. om förpliktelsen avser avlämnande
av ett objekt som äges av gåldenärerna samfällt, med samäganderätt eller med egendomsgemenskap,84 eller om det är
fråga om en betalningsförpliktelse, för vilken endast viss sam
fälld egendom häftar. Sådana betalningsförpliktelser före
komma vid äldre äktenskap och äldre dödsbo,85 däremot knap
past vid bysamfällighet och gemensamhetsfiske, ej heller ifråga
om egendom som är föremål för samäganderätt.86
Vid förpliktelser av nu angivet slag måste talan föras mot
gåldenärerna samfällt.87 Dock har borgenären i vissa fall den
förmånen att han kan föra talan mot en representant för samfälligheten, t.ex. mannen i äldre äktenskap,88 syssloman för by
samfällighet89 eller huvudredare.90 Vid talan mot dödsbo har
borgenären åtminstone en viss lättnad ifråga om delgivning av
stämning.91
Den omständigheten att en förpliktelse uppkommit vid för
valtningen av samfälld egendom är, bortsett från äldre äkten
skap och äldre dödsbo, icke nog för att förpliktelsen skall vila
på delägarna samfällt, än mindre då för att den skall vila alle
nast på den samfällda egendomen.92 Såtillvida kan dock en
gemenskap föreligga som borgenären i ett fall, nämligen vid
partrederi, har den förmånen att han kan göra gällande förplik
telsen mot en representant för delägarna, dock ej när saken
fortskridit så långt att det blivit fråga om exekutionsåtgärder.93
84 Jfr ovan § 14 vid not 9.
85 Jfr H 1923 s. 656 (skulle dödsbodelägare jämväl personligen svara
för en i dödsboets namn åtagen växelförpliktelse?).
86 Se Karlgren, Privaträttens juridiska personer, s. 97 f., 194 f.,
197 f. och 198 f.
87 Jfr H 1910 s. 479, 1917 s. 230.
88 GB 1734 9: 1.
89 Bysamfällighetslagen 5 § 3 st.
90 SjöL 10 §.
91 RB 33: 17.
92 Jfr H 1918 s. 131 (skadestånd på grund av fel i fastighet, såld av dödsbo).
93 Se SjöL 10 § samt H 1889 s. 383 och Karlgren, a.a. s. 176.
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Icke heller den omständigheten att en förpliktelse är odelbar
anses medföra att påföljder måste riktas mot gäldenärema sam
fällt; här torde i stället solidariskt ansvar föreligga, åtminstone
om det gäller en prestation som var och en av gäldenärema
ensam kan fullgöra.94
Då flera gäldenärer häfta endast med egendom under egendomsgemenskap, säges det i tysk rätt föreligga en Gesamthandschuld, se
Enneccerus & Lehmann §89 III. Om schweizisk rätt jfr
O s e r, Vorbem. zu Art. 143—150.

Slutligen ifrågakommer det alternativet att gäldenärema kon
stituera en enhet, vilken betecknas såsom juridisk person, och
att de häfta allenast med den egendom som betecknas såsom
tillhörig den juridiska personen — därmed är frågan om gäldenärsflerhet eliminerad.
94 Se ovan § 55 vid not 56—57.
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§ 56.
I första boken av detta arbete ha behandlats de olika frågor
som kunna sammanföras under rubriken Förpliktelsernas inne
håll. Framställningen övergår nu till att behandla frågor rö
rande förpliktelsernas förändring och upphörande. Gränsdrag
ningen mellan de båda frågekomplexen har i någon mån dis
kuterats i det föregående.1
Det visar sig ändamålsenligt att skilja mellan två huvud
grupper av anledningar till förändring eller upphörande, näm
ligen å ena sidan eftergift och passivitet från borgenären, å
andra sidan uppsägning och annat ingripande från gäldenären.
Vid sidan av dessa båda huvudgrupper kvarstår då en tredje,
kvantitativt mindre betydelsefull grupp av fall, i vilka en för
pliktelse upphör oberoende av parternas åtgöranden.

I KAP. FÖRÄNDRING OCH UPPHÖRANDE GENOM EFTERGIFT
ELLER PASSIVITET AV BORGENÄREN.

En förpliktelse kan förändras eller upphöra genom eftergift
av borgenären.
Eh förpliktelse kan vidare upphöra genom passivitet å borge
närens sida. Ibland inträder denna effekt därigenom att en
lagbestämd frist utlupit; upphörandet betecknas då såsom pre
skription. I andra fall fordras det att en frist in casu utsatts
av myndighet och därefter utlupit; man använder då i stället
termen preklusion. Slutligen måste man räkna med att en för
pliktelse kan upphöra genom passivitet på borgenärens sida i
förening med en viss aktivitet på gäldenärens sida; här talar
man om hävd.
En besläktad företeelse är att en borgenär ofta förlorar rät
1 Se ovan § 3 vid not 3.
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ten att göra en påföljd gällande om han underlåter att rekla
mera. Detta slag av passivitetsregler har behandlats i det före
gående, där också avgränsningen mellan reklamationsregler och
preskriptionsregler har diskuterats.2
A. Eftergift.
Eftergiften är ett slag av löfte. Reglerna om tillkomsten av
en eftergift falla utanför detta arbetes ram.3 Här behandlas
emellertid vissa problem rörande olika typer av eftergifter och
deras konsekvenser. Det är lämpligt att därvid skilja på ren
eftergift å ena sidan, förändring och novation å andra sidan.

1. Ren eftergift.
En eftergift är ren om den icke är förenad med något nytt
åtagande från gäldenärens sida utan blott innebär en reduktion
av dennes förpliktelse.
En ren eftergift kan hava karaktären av gåva. Är ej detta
fallet, sker den mot vederlag i någon form. Av särskilt intresse
är därvid den eftergift som tar formen av en förlikning eller
ett ackord.
En förlikning om ett fordringsanspråk innebär i allmänhet
att borgenären avstår från ett tvistigt anspråk mot att han får
vederlag i någon form, t.ex. genom att gäldenären fullgör eller
åtminstone erkänner en annan del av samma anspråk. Om
däremot eftergiften sker av den anledningen, att borgenären
är oviss huruvida han skall kunna förmå gäldenären att full
göra vad som ostridigt åligger honom och därför finner sig
böra godtaga en frivilligt erbjuden partiell fullgörelse, talar
man om ackord.
Ett ackord kan tillkomma genom en formlös överenskom
melse mellan gäldenären och vissa eller alla borgenärer eller
också genom majoritetsbeslut och rättens fastställelse enligt
2 Se ovan § 20 vid not 32—33.
3 Om eftergift av statens fordringar se B. Ehnbom i FörvT 1953
s. 137 ff.
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reglerna i konkurslagen eller i lagen om offentlig ackordsförhandling utan konkurs. I förra fallet talar man om underhandsackord, i senare fallet använder man beteckningen tvångs
ackord, oavsett det förhållandet att ackordet tillkommer genom
tvång endast såvitt avser de fordringar för vilka samtycke icke
lämnats.
Ett underhandsackord gäller blott gentemot de borgenärer
som lämnat sitt samtycke och endast beträffande fordran som
avsetts med ett sådant samtycke.4 Oftast för emellertid gäldenären förhandlingar om ackord i ett sammanhang med alla
sina borgenärer, och det kan då tänkas föreligga ett samband
mellan de olika borgenärernas förhållanden så, att varje borge
när binder sig endast under villkor att de övriga gå med.5
Ett tvångsackord gäller alla de icke förmånsberättigade ford
ringar, kända eller okända, som kunnat bevakas i konkursen,
resp, anmälas till ackordsförhandlingen.6 Tvångsackord i kon
kurs gäller dessutom fordringar med särskild förmånsrätt, i
den mån de ej täckas ur den egendom vari förmånsrätten
gäller.7
4 Jfr H 1884 s. 441 (hade borgenär genom att biträda ackord avstått
från att uttaga full betalning ur pant?), 1885 s. 291 (skulle ackord gälla
jämväl fordran för vilken efter lagsökning likvid erlagts till exekutor?),
1888 s. 424 (skulle ackord för handelsbolag gälla jämväl till förmån för
delägare?), 1926 s. 423 (hade borgenär biträtt ackord jämväl beträffande
ett ännu ej aktuellt regressanspråk?). Jfr också SvJT 1935 rf. s. 25 (en av
två solidariskt ansvariga borgensmän fick 50 % ackord; detta ansågs blott
innefatta eftergift av hans garanti, varför han fick betala sin del av skulden
utan regressrätt).
5 I H 1885 s. 291 hade emellertid intet bestämts härom och då ansågos
borgenärerna bundna var för sig. Jfr om borgensmans bundenhet då ett
ackord ej biträtts av alla borgenärer H 1905 s. 6. Att en borgenär, som
biträtt ackord, icke därjämte kan göra gällande en hemlig utfästelse av
gäldenären att betala mera än ackordsbeloppet framgår av H 1931 s. 313
(I, plenum). Jfr dock H 1931 s. 313 (II) och 320.
6 KL 168 §, lagen om offentlig ackordsförhandling 34 §. Jfr H 1881
s. 140 och 428 (tvångsackord för handelsbolag gällde ej till förmån för
delägare i bolaget), 1887 s. 336 (hade fordran kunnat bevakas?).
7 Om förhållandet då förmånsberättigad borgenär icke gör förmåns
rätten gällande se H 1909 s. 76, 1915 s. 351 samt Ekdahl, Fordran i
konkurs, s. 232 f.
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Bevakning eller anmälan kan emellertid blott avse fordran i
penningar. Eh naturaprestation kan sålunda icke reduceras ge
nom ett tvångsackord, ehuru ett ersättningsanspråk på grund
av utebliven naturaprestation kan det.8
Vid ett underhandsackord förbehålla sig borgenärerna i all
mänhet rätt att häva ackordsavtalet, om icke stadgade betal
ningar fullgöras i rätt tid. Det är möjligt att de även utan för
behåll äga sådan hävningsrätt. Ett tvångsackord kan däremot
icke upphävas på grund av att det icke fullgöres.9
Om ett ackord icke fullgöres, återstår för borgenären att
vidtaga indrivningsåtgärder mot gäldenären eller att taga ställd
säkerhet i anspråk.
En indrivningsåtgärd, som ofta blir aktuell, är bevakning i
den konkurs, som trots ackordet kan inträffa. Sådan bevak
ning får — vare sig ackordet hävts eller icke — omfatta hela
borgenärens ursprungliga fordran, med avdrag för vad han
verkligen uppburit, men borgenären får, om ackordet icke
hävts, såsom utdelning ej uppbära mer än vad som enligt
ackordet tillkommer honom.10
Den säkerhet gäldenären kan ställa för ett ackord tillhandahålles i regel av en tredje man (ofta en borgenär) som vill
rädda gäldenären från att komma i konkurs. Om gäldenären
trots ackordet försättes i konkurs, har tredje mans syfte med
åtgärden icke nåtts. Likväl anses han icke kunna draga till
baka sin säkerhet.11
8 Jfr H 1910 s. 564: En byggnadsentreprenör, som fått tvångsackord i
konkurs, hade före konkursen uppburit förskott på ett arbete, som ut
förts efter ackordet. Entreprenören yrkade att förskottet i slutavräkningen
skulle upptagas endast till ett med tillämpning av ackordet reducerat be
lopp. Denna ståndpunkt, som icke godtogs, kan också uttryckas så, att den
del av naturaprestationen, som svarade mot förskottet och sålunda ut
gjorde entreprenörens ensidiga förpliktelse, skulle reduceras.
9 Se Ekdahl, Fordran i konkurs, s. 17 och 235.
10 Se om tvångsackord KL 140 §, jfr om underhandsackord H 1917 s. 45
och 1926 s. 40 samt Ekdahl, a.a. s. 17.
11 Se H 1917 s. 45, 1926 s. 40, 1927 s. 526. Jfr H 1915 s. 36. Om ackord
överhuvud taget icke kommer till stånd, kan säkerheten däremot icke tagas
i anspråk. Den omständigheten att ett underhandsackord icke kom att
omfatta alla borgenärer har emellertid icke ansetts fritaga tredje man från
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Ett ackordsförslag som skall leda till tvångsackord måste
ge alla borgenärer lika rätt.12 Häri kunde synas ligga jämväl
att eventuell säkerhet skall i lika mån stå till förfogande för
alla de borgenärer, som bli bundna av ackordet.13 Om detta
vore riktigt, skulle man kunna vänta sig att, sedan ackordet
fastställts, en utfästelse av tredje man in dubio skulle givas
denna innebörd. Här svävar emellertid rättspraxis på målet:
en allmänt hållen borgen för tvångsackord i konkurs har i
ett fall icke ansetts gälla fordran som ej bevakats, medan en
lika allmänt hållen borgen för tvångsackord utan konkurs i
ett annat fall ansetts gälla jämväl fordran som ej anmälts.14
Å andra sidan gäller borgen för tvångsackord i konkurs varje
fordran som bevakats och lämnats utan anmärkning, och bor
gensmannen kan sålunda icke invända att fordran icke existe
rar.15
Ofta föreligger om en påstådd eftergift — vare sig den nu
skall hava haft karaktär av förlikning eller av ackord — inga
andra vittnesbörd än det faktum att borgenären mottagit presta
tion och eventuellt också utfärdat ett kvitto på denna. Såsom
huvudregel är detta emellertid icke tillräckligt bevis för att
borgenären eftergivit sin rätt att eventuellt kräva mera.16 Å
andra sidan är det icke ovanligt att ett kvitto lämnas just med
hans förpliktelse, se H 1905 s. 6. I SvJT 1929 rf. s. 22 uppstod fråga om
verkan av att borgen återkallats innan ackordet förklarats antaget.
12 KL 166 § 4), lagen om offentlig ackordsförhandling 32 § 4).
13 Ekdahl, Fordran i konkurs, s. 183, påpekar särskilt att säkerheten
måste omfatta de prioriterade borgenärer som enligt KL 168 § 1 st. 2 p. bli
bundna av ackordet.
14 Se H 1918 s. 285 resp. 1939 s. 192. Jfr H 1884 s. 122. Ekdahl,
Fordran i konkurs, s. 230 ff., diskuterar med utgångspunkt från 1918 års
avgörande hur man skall förfara med de fordringar som väl bevakats men
som vid ackordsfrågans behandling ännu äro stridiga.
15 Se H 1917 s. 237. Jfr en i H 1926 s. 40 återgiven borgen för underhandsackord med en klausul i motsvarande syfte.
16 Jfr dock JustR Walin i H 1951 s. 444 (s. 452 in fine). En annan
sak är att mottagandet kan medföra förlust av rätt att åberopa en tvingande
bestämmelse till stöd för ett merkrav, se ovan § 2 not 14. Se vidare järn
vägstrafikstadgan § 90, som tillägger vittgående eftergiftsverkndngar åt det
faktum att transporterat gods mottagits och frakten m.m. betalts.

637

§ 56

FÖRÄNDRING OCH UPPHÖRANDE

avsikt att det skall innefatta ett erkännande av att gäldenären
rätteligen presterat allt vad borgenären anser honom skyldig
att prestera — ett sådant kvitto brukar kallas »slutkvitto».
Att ett kvitto har karaktären av slutkvitto kan framgå av
dess text; eftergiften behöver emellertid icke vara uttrycklig
utan kan framgå av omständigheterna, och det kan ofta vara
svårt att avgöra om det föreligger ett rent kvitto eller ett slut
kvitto. Den borgenär som vill markera att slutkvittering icke
är avsedd kan göra detta genom att i kvittot införa orden
»å conto» eller »i avräkning».
Ett slutkvitto kan vara utfärdat under sådana omständig
heter att varken förlikning eller ackord kan sägas föreligga:
borgenären har fått allt vad han anser sig skola ha och menar
sig därför icke göra någon eftergift då han på gäldenärens
begäran ger denne ett dylikt kvitto. Om det senare visar sig
att borgenären skulle ha kunnat fordra mera eller göra någon
påföljd gällande, uppstår fråga om ett dylikt anspråk skall
ogillas under hänvisning till kvittot. Det förefaller som om man
vore benägen att besvara denna fråga nekande, under förut
sättning att borgenären då han utfärdade kvittot varken kände
till eller borde ha känt till de omständigheter varå anspråket
kunde grundas.17
Om nu ett kvitto in dubio icke är ett slutkvitto så förefaller
det som om motsatt regel skulle gälla den form av kvittering
som sker genom att en löpande handling eller annat presentationspapper återställes. Ett dylikt återställande torde anses
innefatta slutkvittering, därest icke borgenären samtidigt för
behåller sig rätt att kräva mera.18
Frågan i vad mån borgenären är skyldig att på begäran ut
17 Se Aimé n Tillägg till § 52 vid not 18—23 samt H 1948 s. 526. Se
också H 1925 s. 62, där utgången blev den motsatta men det ansågs erfor
derligt att åberopa särskilda omständigheter till stöd härför. Ett besläktat
problem förelåg i H 1953 s. 751. I H 1930 s. 268 gällde frågan om redan
den omständigheten att faktura på visst belopp utfärdats hindrade en säl
jare från att kräva mera. Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 38 V B.
18 Se H 1939 s. 458 (obligationskuponger). Det är dock tvivelaktigt om
satsen kan utsträckas till borgensförbindelse tecknad på en handling som
eljest icke är presentationspapper, jfr H 1925 s. 62 och ovan § 18 vid not 56.
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giva slutkvitto (resp, underlåta att göra förbehåll) har be
handlats i det föregående.19
Fullgörande av motprestation utan förbehåll kan under sär
skilda omständigheter ha samma verkan som utgivande av
slutkvitto.20 Inom hyresrätten har denna tanke genomförts så
långt, att en hyresgäst som, efter det att fel i lägenheten yppats,
erlägger hyra utan att göra anspråk på nedsättning, därmed i
allmänhet förlorar rätten att fordra sådan nedsättning för tiden
före förfallodagen.21
En eftergift kan ha vissa sekundära konsekvenser därigenom
att borgenärens rätt gentemot annan gäldenär upphör. Denna
fråga har diskuterats vid behandlingen av garantiborgenärens
plikt att vidmakthålla regressmöjlighet.22

2. Förändring och novation.
a) Inledning.

En eftergift innebär icke alltid, såsom i de hittills behandlade
fallen, att borgenären ensidigt avstår från hela sitt anspråk
eller en del därav. Det kan också vara så att parterna gemen
samt överenskomma om en förändring av rättsförhållandet
dem emellan — eftergifter från borgenärens sida kombineras
alltså med nya åtaganden från gäldenärens sida.
Ett särskilt, till avtalsläran hörande problem är i vad mån
eftergiftens giltighet är betingad av att gäldenärens löfte är
giltigt, resp, i vad mån giltigheten av gäldenärens löfte är
19 Se ovan § 18 vid not 60—62.
20 Se Almén Tillägg till § 52 vid not 13—14. Se också järnvägstrafik
stadgan § 90 (betalning av frakt m.m. jämte mottagande av godset). Jfr
SvJT 1938 rf. s. 56.
21 Se H 1916 s. 148, 1936 s. 431, 1940 s. 98, 1946 s. 146, SvJT 1927 rf.
s. 53. Se också Walin, Hyreslagen3, s. 78 f., och L e j m a n, Hyresvärd
och hyresgäst, s. 161 ff. Hyresgästen kan emellertid ha förlorat sin rätt
att göra gällande påföljder redan därigenom att han underlåtit att påkalla
reparationer, se ovan § 49 vid not 12. I praktiken kan det ofta vara en till
fällighet vilken av dessa båda regler som åberopas till stöd för ett ogil
lande av hyresgästens talan.
22 Se ovan § 24 vid not 79—86.
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betingat av att giltig eftergift av en giltig förpliktelse förelig
ger.23 Ett annat problem, som ej heller behandlas i detta sam
manhang, är frågan i vilken utsträckning gäldenärens nya åta
gande skall tolkas i belysning av innehållet i den förpliktelse,
från vilken han vunnit befrielse.24
Om förändringarna av gäldenärens plikter äro mindre in
gripande säger man att den ursprungliga förpliktelsen består,
ehuru i förändrad form. Äro däremot förändringarna större,
kan det hända att man karakteriserar saken så att den gamla
förpliktelsen upphört och en ny uppkommit, med andra ord
så, att en novation har skett.
I och för sig är det en terminologisk smaksak om man skall
tala om en ny förpliktelse eller om fortsättningen på en gam
mal. Det förekommer emellertid, att man uttrycker vissa rätts
regler rörande verkan av förändringar i en förpliktelse så, att
mera genomgripande förändringar sägas innebära en novation
och därför ha andra rättsverkningar än dem som inträda om
novation icke föreligger. Begreppet novation fungerar därvid,
liksom begreppet rättighet, såsom ett mellanled mellan vissa
rättsfakta och vissa rättsverkningar.25
Det kan icke sägas att svensk rätt arbetar med ett enhetligt
novationsbegrepp. Hithörande problem uppträda i praktiken
relativt sällan, och de ha föga varit föremål för doktrinens
intresse. Rättspraxis torde därför ha nöjt sig med att lösa ett
problem i taget, utan att medvetet eftersträva en enhetlig be
greppsbildning. Till detta förhållande har säkerligen också bi
dragit den omständigheten att vissa förändringar främst aktua
lisera vissa rättsverkningar, andra förändringar andra rätts
verkningar, och att därför något egentligt behov av samord
ning av de olika fallen icke uppstått.
23 Se H 1927 s. 362 (växel omsatt med ny ogiltig sådan), 1931 s. 345
(underinstanserna; borgen utbytt mot ny ogiltig sådan), 1884 s. 105 (delvis
upphörd borgen utbytt mot ny). Se också H 1917 s. 239 (skuld kvitterad
mot erhållande av ogiltig växel), jfr H 1897 s. 441.
24 Jfr H 1944 s. 216 (omskrivning av hyreskontrakt ej avsägelse av an
språk på grund av fel).
25 Se R o s s i Festskrift 1951 för Ussing s. 468 ff.

640

EFTERGIFT

§ 56

I utländsk rätt uppställes ofta såsom det avgörande rekvisitet för novation att det skall föreligga en animus novandi,
en vilja att skapa ett nytt rättsförhållande i stället för ett gam
malt. Detta rekvisit torde emellertid i den praktiska tillämp
ningen vara användbart endast i den mån en i rättslivet fixerad
och av allmänheten väl känd begreppsbildning på detta om
råde föreligger. När detta ej är fallet, blir det nämnda rekvisitet i realiteten blott en skylt bakom vilken andra rekvisit
döljas.
Se om novation i tysk rätt Enneccerus & Lehmann §75,
i schweizisk rätt OR Art. 116, i fransk rätt P 1 a n i o 1 II nr 1789 ff.

b) Partsväxling.

Historiskt sett har novationsbegreppet haft betydelse främst
för partsväxlingen i ett fordringsförhållande. Konstruktionerna
överlåtelse av fordran och överlåtelse av skuld representera ett
relativt framskridet stadium av rättsutvecklingen, och innan
dessa konstruktioner vunnit erkännande användes novation
som ett medel att åstadkomma partsväxling. Reell betydelse
fingo de nya konstruktionerna framför allt därigenom att de
kunde rymma en partsväxling på borgenärssidan utan gäldenärens medverkan.
Även i nutida svenskt rättsliv förekommer det ibland att man
föredrar novation under gäldenärens medverkan framför en
överlåtelse av fordran. Man vill härigenom vinna att nye bor
genärens rätt blir oberoende av förre borgenärens särskilda
förhållanden. I regel kan detta resultat nås genom överlåtelse
av en negotiabel handling. Det är emellertid, såsom i annat sam
manhang framhålles, ovisst huruvida ett lagerbevis kan göras
negotiabelt, och det är därför icke ovanligt att en försiktig
köpare eller kreditgivare säkerställer sig genom att av lagerhållaren begära ett nytt, till honom själv ställt lagerbevis.26
En rest av ett äldre, för konstruktionen överlåtelse av ford
ran främmande betraktelsesätt förelåg måhända i den ovil
lighet domstolarna länge visade att låta förvärvaren av en ford26 Jfr nedan § 62 not 24.
41 — 557460
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ran njuta samma förmånsrätt som skulle tillkommit överlåtaren
i gäldenärens konkurs. Numera torde denna ovillighet vara
ett passerat stadium.27
När det gäller partsväxling på gäldenärssidan kvarstår så
som huvudregel kravet på samtycke av borgenären. Likväl
använder man numera ofta konstruktionen överlåtelse av skuld
i analogi med konstruktionen överlåtelse av fordran.
En skuldöverlåtelse ger upphov till två grupper av problem,
vilka hänföra sig till respektive den hittillsvarande gäldenären
och den nye gäldenären. De problem som avse den nye gälde
nären ha behandlats i det föregående.28 Det återstår att här
behandla de problem som avse den hittillsvarande gäldenärens
ställning efter en skuldöverlåtelse.
Den grundläggande frågan är om och når hittillsvarande
gäldenärens förpliktelse upphör på grund av skuldöverlåtelsen.
Huvudregeln är att hittillsvarande gäldenärens förpliktelse
icke upphör utan borgenärens samtycke.29 Problemet gäller
dels när samtycke är givet, dels när samtycke undantagsvis är
obehövligt.
Borgenären kan lämna sitt samtycke uttryckligen. Vissa
andra åtgärder anses emellertid likvärdiga med ett samtycke.
I ett ömsesidigt fordringsförhållande kan sålunda den om
ständigheten att borgenären medgiver att nye gäldenären får
övertaga en rättighet ha den verkan att hittillsvarande gälde
nären befrias från motsvarande förpliktelse. Så är fallet vid
27 Se H 1915 s. 426 samt Almén i SvJT 1916 s. 23 ff. med hänvis
ning till äldre diskussion. Se vidare lagrådet i KProp 1953 nr 7 s. 38:
». . . att, enligt den åsikt som numera torde vara rådande, den förmånsrätt,
som tillkommer en fordran, är oberoende av vem som gör fordringen gäl
lande». Om förmånsrätt i arbetsgivarens konkurs för lönefordran som tagits
i anspråk genom införsel se H 1931 s. 386 samt KProp 1953 nr 7 s. 29 ff.
och 38 f. Däremot anses statens fordran mot arbetsgivare på utgivande av
innehållen källskatt icke vara en till staten överförd lönefordran; särskilda
bestämmelser om förmånsrätt för sådan skattefordran i arbetsgivarens
konkurs ha emellertid meddelats i HB 17: 12. Se nämnda KProp, särskilt
s. 27; jfr också Ljungman, Skattefordran, s. 62 f.
28 Se ovan § 55 vid not 3 ff.
29 Att sådant samtycke icke lagligen kan givas ifråga om skatt framhålles av L j u n g m a n, se Skattefordran s. 28.
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överlåtelse av hyresrätt: om hyresvärden medger att nye hyres
gästen får övertaga hittillsvarande hyresgästens rätt att nyttja
lägenheten, har han därmed medgivit att den senare befrias
från sina förpliktelser, om ej annat förbehåll skett.30
30 NyttjL 3: 7 i 1939 års lydelse. Underlåtenhet att häva hyresavtal på
grund av olovlig överlåtelse har däremot icke samma verkan, se H 1948
s. 614.
Det kan vara skäl att här påpeka den oklarhet som vidlåder NyttjL 3: 7,
såväl i dess gällande som i dess ursprungliga lydelse.
En hyresgäst kan upplåta lägenheten till tredje man, dvs. uthyra den i
andra hand. På ett dylikt avtal om sublokation äro reglerna om hyra till
lämpliga. Hyresgästen kan också till tredje man överlåta sin rätt enligt
hyresavtalet. På denna överlåtelse äro reglerna om köp (eller gåva) till
lämpliga.
Vid uthyrning i andra hand träder underhyresgästen icke i direkt rätts
förhållande till hyresvärden. Vid överlåtelse av hyresrätt däremot träder
förvärvaren in såsom ny hyresgäst. Därmed är icke sagt att överlåtaren
utträder ur rättsförhållandet; man kan tänka sig både att överlåtaren kvar
står jämte förvärvaren och att överlåtaren icke kvarstår. Detta senare
alternativ brukar betecknas såsom substitution (jfr ovan § 55 vid not 1).
Lagberedningen ansåg icke erforderligt att uttryckligen stadga att sub
stitution skulle vara förbjuden (jfr FJB I 1905 s. 200). Alternativet att
överlåtaren kvarstår jämte förvärvaren synes beredningen icke ha räknat
med. 3: 7 avsåg i dess förslag blott sublokation (av hela lägenheten eller
en del därav), vilket markerades med termen »upplåta». Riksdagen begrän
sade lagrummet till att avse sublokation av hela lägenheten och fann då
termen »överlåta» lämpligare. Redan i lagberedningens förslag hade emel
lertid 7 § fått en olycklig utformning, nämligen i tredje punkten. Här
lämnas till en början den överflödiga upplysningen att sublokation icke
innebär att hyresgästen blir fri från sina förpliktelser. Härtill fogas så en
antydan om att man såsom alternativ till en sublokation kan tänka sig
en substitution med hyresvärdens samtycke. Se FJB I 1905 s. 202 f. Hyres
värden kan emellertid icke, såsom lagrummets formulering oriktigt an
tyder, genom sitt medgivande förvandla en sublokation till en substitu
tion; det ankommer på hyresgästen och tredje man att välja ettdera av
dessa alternativ och sedan inhämta hyresvärdens samtycke till det alterna
tiv de valt.
1938 års kommittéförslag (SOU 1938: 22) bibehöll 7 § oförändrad såsom
9 § (obs. rubriken »Om upplåtelse i andra hand»). Två reservanter läste
emellertid — icke oförklarligt — lagrummet så, att de båda första punk
terna avsågo såväl sublokation som överlåtelse. Med denna läsning fick
lagrummet en helt ny innebörd: dels kunde vägran till överlåtelse vara
uppsägningsanledning, dels var en med hyresvärdens samtycke gjord över-
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Borgenärens samtycke kan vidare ges i den formen, att han
aktivt medverkar till att nye gäldenären påtager sig ansvar.*31
Enligt inteckningsförordningen 28 § blir förre fastighetsägaren
fri från sin förbindelse, om borgenären låter nye ägaren på
inteckningshandlingen teckna en förbindelse, varigenom han
övertager det personliga betalningsansvaret. Stadgandet har
tolkats extensivt så, att samma verkan inträder om nye ägaren
väl icke »övertager» men väl »åtager sig» detta ansvar.32 Ibland
har regeln uppfattats såsom en formföreskrift för borgenärens
medgivande, men detta är icke vedertagen uppfattning; även
ett i annan form givet samtycke har den angivna verkan. Sär
skilt är att märka att om nye ägaren förpliktat sig att övertaga
ansvaret, så blir förre ägaren fri om nye ägaren förvärvar in
teckningshandlingen.33 Det har i doktrinen ifrågasatts, om icke
de regler, som sålunda gälla personligt betalningsansvar för
intecknade skuldebrev, borde kunna tillämpas även utanför
inteckningsrätten.34
Slutligen kan det någon gång förekomma, att borgenären
förlorar sin rätt gentemot hittillsvarande gäldenären därigenom
att han gör sin rätt gentemot nye gäldenären gällande.35
Frågan när hittillsvarande gäldenärens förpliktelse upphör
utan borgenärens samtycke behandlas i ett följande kapitel,
låtelse in dubio icke en substitution. Den senare regeln fann man olämplig
och föreslog att en dylik överlåtelse tvärtom in dubio skall vara en substi
tution. Denna ståndpunkt, som i verkligheten var lagberedningens, blev
också lagstiftarens. Se SOU 1938:22 s. 195 f. samt KProp 1939 nr 166
s. 52 f.
Numera avser alltså 3: 7 såväl överlåtelse som sublokation. Tredje punk
ten kan emellertid blott tillämpas på överlåtelse.
31 Jfr H 1929 s. 529 (bank begärde i anledning av borgensmans död ny
borgen; hade dödsboets ansvar bortfallit därigenom att ny borgen ställts?).
32 Se Larsson, Personligt betalningsansvar, s. 94 ff. och 185 ff.,
samt Olivecrona, Inteckningsförordningen4, s. 149.
33 Se H 1895 s. 132, 1903 s. 267. Se också Malmström i SvJT 1935
s. 484 ff., Larsson, a.a. s. 176 ff., samt Olivecrona, a.a. s. 149
not 12.
34 Larsson, a.a. s. 195.
35 Se ovan § 55 not 11 om norsk rätt beträffande övergång av inteckningsansvar vid fastighetsköp. Jfr H 1936 A 112.
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som avser förpliktelsers förändring eller upphörande genom
ingripande av gäldenären.36
c) Förlängning av avtalstid.

Om ett avtal om arrende eller hyra är slutet för bestämd tid
men denna tid senare förlänges genom ny överenskommelse
mellan parterna eller genom att nyttjaren kvarsitter utan avtal,
uppstår i vissa sammanhang fråga om en novation föreligger.
Den reella frågan kan gälla om ny lag skall vara tillämplig,37
om det brister i erforderlig minimitid för rätt till skadestånd
vid uppsägning,38 om ny fastighetsägare skall vara bunden av
avtalet.39 HD synes i dylika fall vara benägen att bygga sina
domskäl på novationsterminologien. Resultatet har i åtskilliga
avgöranden blivit att förlängningen ansetts innebära novation,
både när den skett genom överenskommelse och när den skett
genom kvarsittande.40
Även vid försträckning är en förlängning av avtalstiden van
lig. Här är problemet i vad mån förlängningen medför att en
säkerhetsrätt upphör. Detta anses in dubio icke vara fallet.41
d) Förändring av prestationsobjekt.

Om ett avtal avser överlåtelse eller upplåtelse av ett visst
objekt, kan det förekomma att parterna avtala att ett annat
objekt skall träda i stället för det från början angivna.
36 Se nedan § 59 vid not 78 ff.
37 Se H 1946 s. 201, 1947 s. 121.
38 Se NyttjL 3:38 och H 1946 s. 671.
39 Enligt NyttjL 2:28 och 29 resp. 3:28 är ny ägare bunden av nytt
avtal som trätt i tillämpning men icke utan vidare av ändring i äldre avtal.
Se H 1938 s. 489, jfr H 1911 s. 395.
40 Se om överenskommelse H 1938 s. 489, 1946 s. 671, 1947 s. 121, om
kvarsittande H 1946 s. 201; L e j m a n, Hyresvärd och hyresgäst, s. 31 ff.,
jfr s. 245, anser att samma regel gäller även tyst förlängning på grund av
bestämmelse i avtalet. Häremot Walin, Hyreslagen3, s. 218 not 1. Jfr
H 1937 s. 337. Märk f.ö. Walins varning mot generalisering av novationsregeln till andra rättsverkningar.
41 Se H 1934 s. 74. Se också Burling i Ekonomisk revy 1946 s. 109 ff.
Annorlunda H 1879 s. 443 (omskrivning av kassakreditiv, saldo överfört i
ny räkning).

645

§ 56

FÖRÄNDRING OCH UPPHÖRANDE

En förändring av detta slag kan påverka till avtalet knutna
säkerhetsrätter, såväl sådana knutna till överlåtarens resp, upp
låtarens förpliktelse som sådana knutna till motpartens för
pliktelse att betala vederlag. Rättspraxis ger exempel på fall
av den senare typen, i vilka fråga uppstått i vad mån borgen
för en köpares förpliktelse gällde även sedan köpeobjektet ut
bytts mot ett annat, resp, i vad mån borgen för en hyresvärds
förpliktelse gällde ehuru utbyte av lokal skett. HD synes i
dessa fall ha velat undvika att frånkänna borgensförbindelsen
giltighet i större utsträckning än som förefallit nödvändigt med
hänsyn till förbindelsens avfattning.42
e) överlämnande av skuldebrev.

Det är mycket vanligt att gäldenären på grund av en redan
bestående förpliktelse utfärdar ett skuldebrev (resp, en hand
ling representerande rätten att utfå egendom). Det är också
mycket vanligt att ett skuldebrev utbytes mot ett nytt sådant
— ifråga om växlar är det regel att löptiden är kort och att
eventuell förlängning sker genom omsättning, dvs. genom ut
byte av växeln mot en ny sådan.
Det skulle kunna ifrågasättas att beteckna dessa båda åt
gärder — överlämnande av skuldebrev, utbyte av skuldebrev
— såsom novation. Detta skulle emellertid icke motsvara veder
tagen uppfattning om dylika åtgärders rättsverkningar. I själva
verket ha domstolarna, i någon mån även lagstiftaren, visat
en tydlig strävan att begränsa verkningarna av överlämnande
eller utbyte av skuldebrev.
Skuldebrevslagen 1 § uppställer sålunda en presumtion mot
att överlämnande av skuldebrev skulle avskära gäldenären från
att åberopa invändningar grundade på det rättsförhållande som
föranlett skuldebrevets utfärdande.43 Om emellertid motsatsen
42 Se H 1917 s. 232 (avbetalningsköp av bil, som utbyttes mot en dyrare
sådan), 1935 s. 649 (hyra, ett kontrakt ändrades till att avse helt andra
lokaler, ett annat till att avse delvis andra sådana).
43 Jfr nedan § 62 vid not 32. Om preskription jfr nedan § 58 vid not 89.
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skulle avtalas — s.k. materiell abstraktion — kan man med fog
beteckna skuldebrevets överlämnande såsom en novation.44
Materiell abstraktion förekommer i praktiken bl.a. när det
gäller insatsreverser i ekonomiska föreningar. Förf, har i annat
sammanhang skilt mellan självständiga och osjälvständiga in
satsreverser. En självständig insatsrevers är medlemmens in
sats. Sedan denna avlämnats bedömes medlemmens betalnings
skyldighet allenast efter reversens innehåll, icke därjämte efter
föreningslagens och stadgarnas regler. Såsom osjälvständig
betecknas däremot en insatsrevers som utfärdas utan materiell
abstraktion och som sålunda — bortsett från möjligheten av
exstinktion — icke avskär medlemmen från att göra invänd
ningar grundade på föreningslagen och stadgarna.45
En annan fråga är om överlämnande av ett skuldebrev med
för att borgenären förlorar säkerhetsrätter, som äro knutna
till det ursprungliga anspråket. HD synes utgå från att detta
in dubio icke är fallet.46 Någon skillnad göres tydligen ej
mellan överlämnande av växel och överlämnande av ett vanligt
skuldebrev. Emellertid är det ifråga om borgen och annan
genom rättshandling av tredje man ställd säkerhet att obser
vera, att frågan om säkerhetsrättens fortsatta giltighet också
är en fråga om tolkningen av tredje mans rättshandling.
Om borgenären vid mottagande av skuldebrevet erkänt sig
hava mottagit betalning, kunde däri ligga att novation skett
och säkerhetsrätten upphört. Rättspraxis ger exempel på att
44 Jfr Marks von Würtemberg & Sterzel, Lagen om skulde
brev3, s. 24, samt Eberstein, Växelrätten, s. 12.
45 Se R o d h e, Föreningslagen, s. 71. Jfr FLU 1951 nr 25 s. 25 f. Jfr
också H 1926 s. 209, 1927 s. 81, 1934 s. 333, SvJT 1927 rf. s. 18, 1931 rf.
s. 37.
46 Se om säljarens stoppningsrätt H 1874 s. 559, 1877 s. 510, 1888 s. 8
och A 1 m é n § 39 vid not 33—35, om säljares rätt enligt ägareförbehåll
H 1911 s. 433 samt KProp 1953 nr 3 s. 58 och 106 ff., om handpant H 1909
s. 409, om sjöpant H 1923 s. 138, om borgen H 1882 s. 269, 1904 s. 340,
1914 s. 85, 1934 s. 74. Att säljares förmånsrätt enligt JB 11:2 kvarstår
ehuru han mottagit köpeskillingsrevers är obestritt, jfr O 1 i v e c r o n a,
Inteckningsförordningen4, s. 34 f.
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detta betraktelsesätt godtagits.47 JB 11:2 förklarar emellertid
uttryckligen att fastighetssäljaren icke mister sin förmånsrätt
för ogulden köpeskilling därigenom att han i köpebrev erkän
ner sig hava till fullo bekommit köpeskillingen.48
Vid tillämpningen av konkurslagens återvinningsregler är det
ibland av betydelse när en fordran uppkommit. Den omständig
heten att en redovisningsskyldig gäldenär avgivit redovisning
och överlämnat en växel å redovisningens saldo har icke ansetts
innebära novation i nu angivet sammanhang,49 ej heller den
omständigheten att ett kreditiv omlagts till reverslån.50
Slutligen är att anteckna problemet om en borgenär, som ut
verkat en dom mot gäldenären, förlorar rätten att få domen
verkställd, om han skulle mottaga en växel på det utdömda
beloppet. Denna fråga har i ett avgörande besvarats nekande.51
Det sagda har avsett överlämnande av ett skuldebrev i ett
rättsförhållande där tidigare intet skuldebrev förelegat. Vissa
av de angivna problemen göra sig gällande även vid utbyte av
skuldebrev (inklusive växelomsättning). Framför allt gäller
detta problemet om fortbestånd av säkerhetsrätter.
Om en säkerhetsrätt är anknuten till det bakomliggande
rättsförhållandet och icke bortfallit genom att skuldebrev första
gången överlämnades, lärer den icke bortfalla därigenom att
detta skuldebrev utbytes mot ett nytt sådant.52 Problemet är
fastmera om en säkerhetsrätt, som är särskilt knuten till det
utbytta skuldebrevet, kvarstår såsom knuten till det inbytta.
Den säkerhetsrätt som vunnits genom inteckning i fast
egendom kan enligt särskild föreskrift i inteckningsförordningen överföras till ett eller flera nya skuldebrev. 53 Däremot
47 Se H 1880 s. 280 (hantverkares retentionsrätt), 1924 s. 449 (3 mot 2,
hyresvärds förmånsrätt).
48 Jfr FJB II 1908 s. 178 f.
49 H 1927 s. 505.
50
51
52
53

H 1928 s. 282.
SvJT 1951 s. 269 (rf.).
Se H 1885 s. 246, 1934 s. 74.
Se IntF 21 § samt Olivecrona, Inteckningsförordningen4, s. 58 ff.
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anses, i brist på dylik föreskrift, utbyte icke kunna ske av
skuldebrev på grund varav förlagsinteckning meddelats.54
Har säkerhetsrätten formen av en borgensförbindelse, kan
denna vara given genom påskrift på det utbytta skuldebrevet
eller i fristående handling. I det förra fallet medför utbytet
säkerligen alltid att borgenären mister sin rätt mot borgens
mannen.55 Däremot torde en borgensförbindelse given i en fri
stående handling, vilken trots utbytet behålles av borgenären,
såsom huvudregel icke upphöra att gälla.56 Även här kommer
dock in synpunkten att det rör sig också om en tolkning av
borgensförbindelsen.
Motsvarande problem uppkommer när tredje man på grund
av lag är medansvarig för det utbytta skuldebrevet, t.ex. på
grund av reglerna om dödsbodelägares ansvar för den dödes
gäld. Dylikt ansvar har ansetts gälla jämväl nytt skuldebrev,
varmed dödsboet omsatt ett av den döde utfärdat sådant.57
Vid tillämpning av återvinningsregeln i KL 36 § har det
icke ansetts relevant att en växel hade karaktären av omsättningsväxel.58
B. Preskription.
g

1. Inledning.

Svensk rätt känner dels en allmän regel om tioårspreskription, lagfäst i preskriptionsförordningen 4/3 1862, dels en rad
speciella preskriptionsregler av ganska växlande karaktär. Den
54 H 1952 s. 496. Jfr Lögdberg, Förlagsinteckningsinstitutet, s. 259 f.
Detsamma torde gälla inteckning i jordbruksinventarier och i fartyg.
55 Jfr H 1911 s. 603, 1931 s. 345 (underinstanserna).
56 Se H 1906 s. 527 (utfästelse av endossent att hålla acceptanten ska
deslös), 1918 s. 114 (utfästelse att ansvara för viss del av förlusten på två
angivna växlar), 1929 s. 409 (borgen för A:s gäld, nytt skuldebrev och nya
växlar utfärdade av A:s dödsbo), 1935 s. 377 (underborgen för borgen å
visst skuldebrev gällde även för borgen å omsättningsrevers). Annorlunda
H 1910 s. 91 (utfästelse att svara för utställarens förlust på en viss växel).
57 H 1923 s. 415, 1927 s. 283 (I). Jfr H 1930 s. 424 (oregistrerat aktie
bolag upptog lån, vilka omsattes; fråga om aktieägares ansvar).
58 H 1941 s. 558.
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följande framställningen kommer att behandla tioårspreskriptionen för sig och reglerna om specialpreskription för sig, utan
anspråk på absolut fullständighet beträffande dessa senare.1
För regler om preskription bruka anföras i huvudsak två
skäl, som för övrigt icke helt kunna åtskiljas.2 Det ena är olä
genheten av att tillåta rättegång om ett rättsförhållande, som
är så gammalt att bevismedel rörande dess tillkomst och vidare
utveckling alltför ofta saknas eller äro otillförlitliga. Alldeles
särskilt visar sig denna olägenhet när det är fråga om skade
ståndsanspråk enligt regler som innefatta presumtioner till den
skadelidandes förmån. Det andra skälet är olägenheten av att
tvinga gäldenärer i allmänhet att under obestämd tid bevara
bevismedel rörande ett rättsförhållande, främst bevis om full
gjord prestation.
De nu angivna skälen taga sikte främst på gäldenärens in
tresse. Även borgenären kan emellertid ha ett intresse av att
preskriptionsregler finnas, nämligen om dessa äro så konstrue
rade att de framtvinga en uppgörelse med gäldenären inom rim
lig tid.3
När det gäller preskriptionsreglernas närmare utformning
tala dessa skäl icke alltid för samma lösning. I Sverige har det
först angivna skälet fått dominera, vilket visar sig särskilt däri
att preskriptionstiden i allmänhet löper från förpliktelsens upp
komst. Likartade system gälla i Finland och Danmark, medan
man utanför dessa länder i regel gått en annan väg och låtit
de övriga skälen dominera, med påföljd att preskriptionstiden
i allmänhet räknas från förpliktelsens förfallotid.
Svensk rätt har emellertid i viss utsträckning på en omväg
1 Frågor om preskription behandlas framför allt i Lindblad, Om
prescription (1843), Nordling, Om präskription (1877), Hasselrot,
HB, II2 s. 201 ff., densamme, Några spörsmål ang. preskription (1925),
samt F e h r, Bidrag till läran om fordringspreskription (1913). Jfr Hol mb o e, Foreldelse av fordringer (1946), samt Ussing, Alm. Del3, §§ 40—
42, och A u g d a h 1, Obligasjonsrett, s. 133 ff.
2 Se F e h r, Fordringspreskription, särskilt s. 11 ff., samt H o 1 mb o e,
Foreldelse, s. 16 ff., och Ussing, Alm. Del3, § 40 II.
3 Se Holmboe, a.a. s. 19 f., och Arnholm i TfR 1947 s. 112 ff.
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genomfört principen att preskriptionstiden räknas från förfallodagen. Detta sker därigenom, att ett anspråk förklaras
fram till förfallodagen vara av sådan karaktär att preskrip
tionsreglerna icke äro tillämpliga därå, varefter anspråket på
förfallodagen byter karaktär och blir hänförligt till en typ
som är underkastad preskription. Exempel härpå ger rätten till
underhållsbidrag: denna rätt såsom helhet preskriberas icke,
vilket däremot är fallet med den särskilda rätt som avser en
viss bidragspost och som anses hava uppkommit på dennas
förfallodag.
När det gäller betalning mot presentationspapper kan en
kort, från förfallodagen löpande preskriptionstid ytterligare
fylla den funktionen att regler om dödande av förkommen
handling bli överflödiga.4
*

Innan framställningen går vidare är det anledning att peka
på en svårighet som ibland möter vid studiet av rättspraxis.
Antag att en gäldenär mot ett anspråk invänt, dels att det är
obefogat, dels att det är preskriberat. Om nu domstolen finner
båda dessa invändningar berättigade, uppstår fråga vilken av
dem som skall åberopas i domen. Vill man tillgodose preskriptionsinstilutets ändamål alt motverka olägenheten av att dom
stolen nödgas träffa avgöranden på grundval av otillräckliga
eller otillförlitliga bevis, bör tydligen preskriptionsinvändningen
åberopas i första hand. Om domstolarna konsekvent förfore
på detta sätt, skulle man av en dom, som ogillar ett anspråk
på materiella grunder, kunna utläsa att anspråket icke ansetts
preskriberat. Det förefaller sannolikt att domstolarna i allmän
het åberopa preskription i första hand; i varje fall måste man
dock räkna med att vissa domare ha den inställningen att de
om möjligt undvika att ogilla en talan på »formella skäl» —
en inställning som vittnar om en anmärkningsvärd ringaktning
för de sakliga skäl som bära upp preskriptionsinstitutet. En
4 Se ovan § 18 vid not 30—31.

651

§ 57

FÖRÄNDRING OCH UPPHÖRANDE

viss försiktighet måste därför iakttagas vid tolkningen av domar
av nu angiven typ.5
RB 16:2 medför numera att särskild omröstning skall äga
rum i preskriptionsfråga. Därmed är dock intet sagt om ord
ningen mellan omröstningen i den materiella frågan och om
röstningen i preskriptionsfrågan. Processlagberedningen synes
vara av den meningen att preskriptionsfrågan bör avgöras
först, om man får draga någon slutsats av ett uttalande som
avser samma problem rörande reklamation,6 medan departe
mentschefen i propositionen ang. RB indirekt givit uttryck åt
motsatt mening.7
Man bör emellertid i detta sammanhang icke glömma att
det kan ha saklig betydelse för parterna om borgenärens talan
ogillas på grund av preskription eller av materiella skäl. Om
talan ogillas på grund av tioårspreskription kvarstår nämligen
frågan om det likväl existerar en fordran som kan användas
till kvittning,8 en fråga som då skulle behöva avgöras i en ny
5 Jfr H 1931 s. 580, där rubrikförfattaren uppenbarligen utgått från
att preskription skulle ha åberopats i första hand; så också Walin,
Hyreslagen3, s. 220, samt L ej man, Hyresvärd och hyresgäst, s. 244.
I H 1932 s. 133 uttalade däremot JustR Sundberg särskilt, att mate
riell grund för ogillande borde åberopas i första hand. Så väl också HD:s
majoritet i H 1907 s. 19 (jfr HovRns dom). Måhända får man i detta sam
manhang också räkna med att domaren är benägen att föredraga den
grund för ogillande som in casu synes honom mest oemotsäglig (jfr H 1923
s. 141). I en kollegial domstol kanske också möjligheten att nå enighet om
en viss grund spelar in.
Tolkningssvårigheterna belysas av H 1946 s. 80. HD:s majoritet ogillade
kärandens talan på grund av preskription, vilket kan betyda antingen att
man ansett sig böra åberopa preskription i första hand eller också att
talan skulle ha bifallits om preskription ej förelegat. Underinstanserna och
en reservant i HD ogillade på materiell grund, vilket kan betyda antingen
att den materiella grunden åberopats i första hand eller att preskription ej
ansetts föreligga. Förf, vågar icke ge något av tolkningsalternativen före
träde.
6 SOU 1938:44 s. 209. Jfr H 1951 s. 165 (HovRn). Jfr också H 1952
A 32 (avser hävning, se ovan § 38 not 34).
7 Se KProp 1942 nr 5 s. 499. Så också Olivecrona, Domen, s. 117.
8 Se ovan § 6 vid not 5—9 och nedan § 58 vid not 99 och 109—110.
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process. Vill man undvika detta, bör åtminstone ett yrkande
från endera parten att den materiella frågan skall avgöras i
första hand lända till efterrättelse.

2. T i o å r s p r e s k r i p t i o n av obligatoriska
anspråk.
Preskriptionsförordningen 1 § nämner såsom föremål för
preskription »fordran hos annan i penningar, eller vad det är».
Preskription inträder tio år från fordringens uppkomst.
Det är en allmänt vedertagen uppfattning att detta lagrum
åsyftar vad man brukat beteckna såsom obligatoriska anspråk,
i motsats mot sakrättsliga sådana. De obligatoriska anspråken
måste emellertid också skiljas från anspråk på grund av andelsrätt i en juridisk person och från familjerättsliga anspråk.
Den följande framställningen behandlar dessa tre avgränsningsproblem vart för sig. Därefter undersökes huruvida tioårspreskriptionen avser alla obligatoriska anspråk som obe
stridligen falla inom det sålunda fixerade området.

a) Avgränsning mot sakrättsliga anspråk.
Den första uppgiften är att skilja de obligatoriska anspråken
från sakrättsliga sådana. Tyvärr råder det emellertid ingen
enighet om innebörden i de båda begreppen sakrätt och obliga
torisk rätt, och distinktionen ger alltså endast ofullständig
upplysning om gränsen mellan de anspråk som preskriberas
och dem som icke preskriberas. Å andra sidan rör det på grund
härav osäkra gränsområdet i verkligheten blott vissa i prak
tiken sällan förekommande fall.
Svårigheten är att man arbetat med två olika sakrättsbegrepp,
det ena av romerskt ursprung, det andra av germanskt.9 Det
på romersk rätt grundade sakrättsbegreppet ser det väsentliga
i möjligheten att göra anspråket gällande mot en person som
icke medverkat vid dess uppkomst, medan det på germansk
9 Se F e h r, Fordringspreskription, särskilt s. 125 ff., samt Hassel
rot, Några spörsmål angående preskription, s. 10 ff. Jfr Köersner i
TfR 1927 s. 191. Se vidare U s s i n g, Alm. Del3, § 41 II G.

653

§57

FÖRÄNDRING OCH UPPHÖRANDE

uppfattning grundade sakrättsbegreppet tar fasta på att an
språket avser en bestämd sak. Olikheten mellan de båda begrep
pen visar sig i ett gränsområde, omfattande anspråk som avse
en viss bestämd sak men som icke skulle kunna göras gällande
mot tredje man eller åtminstone icke nu göras gällande mot
en sådan.
Det är obestritt att preskription icke inträder ifråga om äga
rens rätt att återfå sin egendom från den som obehörigen till
ägnat sig den eller åtminstone numera obehörigen besitter den.
Ett sådant anspråk kan avse viss bestämd egendom eller också
fungibel egendom som hålles avskild.10 Ett särskilt fall härav
är penningmedel som förvaltas såsom en särskild fond11 eller
som hållas insatta i bank för annans räkning. Att ett anspråk
mot en syssloman på redovisningsmedel, som insatts i bank i
huvudmannens namn, icke preskriberas är obestridligt12 och
det saknas såvitt förf, kunnat finna anledning antaga att något
annat skulle gälla redovisningsmedel som insatts i syssloman
nens namn — lagen om redovisningsmedel ger ju huvudman
nen ett enligt vedertagen terminologi klart sakrättsligt anspråk
på att få ut medlen, vare sig bankräkningen angivits avse redo
visningsmedel eller icke och vare sig räkningen avser allenast
en huvudman eller flera sådana.13
10 Jfr H 1894 s. 497 (anspråk på delaktighet i en post obligationer).
Likställt med ett anspråk på att utfå egendom är ett anspråk på undan
röjande av ett partiellt intrång i ägarens besittning, se H 1903 s. 210 ocb
1921 s. 275. Om ersättning för skada å annans egendom se däremot nedan
§ 57 vid not 40.
11 H 1947 s. 335, 1949 s. 119.
12 Jfr H 1936 s. 385.
13 Den som vill avbörda sig sin skyldighet att betala ut redovisnings
medel kan göra detta genom deposition. Sedan depositionen skett börjar
en särskild tjuguårig preskriptionstid att löpa ifråga om huvudmannens
anspråk mot kronan, se depositionslagen 7 §. Har denna tid löpt ut, kan
deponenten under tjuguförsta året återtaga medlen. Förmodligen kan han
då tillgodogöra sig dessa utan hinder av att de före depositionen i hans
hand utgjorde redovisningsmedel. Jfr dock lagrådets uttalande att den tid
inom vilken borgenären äger lyfta det för hans räkning innestående be
loppet borde fastställas så, att den kunde antagas icke i något fall bli
kortare än den skulle blivit, därest reglerna om tioårspreskription tilläm-
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Till de äganderättsanspråk, som icke äro underkastade pre
skription, hör säkerligen också ägarens rätt att återkräva egen
dom som han avhänt sig genom ogiltig överlåtelse, förmodligen
också säljarens rätt att efter hävning återtaga egendom som han
avhänt sig genom giltig överlåtelse. Gränsen mellan dessa båda
fall är konventionell14 och sannolikt icke relevant i det av
seende varom nu är fråga.15 Beträffande sådant återkrav som
grundas på reglerna om återvinning i konkurs gälla i allmän
het speciella preskriptionsregler som hindra att frågan om tioårspreskription blir aktuell;16 sådana regler saknas dock för
ett på konkurslagen 34 § grundat återvinningsanspråk mot
gäldenärens make, och det talas i förarbetena till detta lagrum
om att återvinningsrätten här lämnats »utan varje tidsbegräns
ning».17
I detta sammanhang bör också köparens anspråk på att utfå
köpeobjektet från säljaren behandlas. Problemet är om detta
anspråk redan från tidpunkten för köpeavtalet betraktas så
som ett sådant äganderättsanspråk som icke preskriberas eller
om anspråket får denna egenskap först på ett senare stadium.
Vill man här låta det sakrättsliga skyddet vara avgörande stö
ter man på den svårigheten att detta skydd vid köp av fast
egendom kommer stegvis: i vissa avseenden ges skydd redan i
och med att köpekontrakt utfärdas, i andra avseenden ges
skydd först i och med lagfarten eller sedan viss tid förflutit
pats, se KProp 1927 nr 8 s. 11. Att en tredje man, som överlämnat redovisningsmedel till en syssloman för dennes huvudmans räkning, icke har
något anspråk på att återfå dem sedan huvudmannens anspråk ev. pre
skriberats, utsädes i H 1906 s. 520.
14 Se B r a m s j ö, Avtals återgång, s. 383 ff. Jfr också ovan § 29 vid
not 85—89.
15 Se N i a 1 i TfR 1936 s. 26 not 1, V a h 1 é n, Formkravet, s. 174, och
SOU 1950: 42 s. 61. Om man vid sidan av ägareförbehållet behöver räkna
med ett enkelt hävningsförbehåll utan sakrättslig verkan är det dock tänk
bart, att säljarens rätt enligt ett förbehåll av det senare slaget preskriberas.
Jfr om detta förbehåll Schmidt, Ägareförbehåll, s. 110 ff. och 160 ff.
16 Se dels KL 34 § (talan skall väckas inom fem år), dels KL 28—33
och 36 §§ (talan skall väckas i ett konkursförfarande, grundat på en kon
kursansökan inom viss tid; jfr 39 §).
17 FGB IV 1918 s. 498.
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från lagfarten. Alternativet att anknyta till lagfarten motsva
rar icke gängse uppfattning; det är uppenbart att man i praxis
utgår från att köparens anspråk icke kan preskriberas sedan
han erhållit en sådan köpehandling att lagfart därå kan med
delas.18 Redan ett köpekontrakt som icke kan ligga till grund
för beviljad lagfart kan dock ge köparen vilande lagfart, och
det torde icke komma ifråga att vilandeförklaring skulle vägras
av den anledningen att köpekontraktet är äldre än tio år. Man
torde sålunda kunna räkna med att fastighetsköparens rätt
redan från och med köpeavtalet är av sådan beskaffenhet att
den icke preskriberas; en regel som står i god överensstämmelse
med den gängse satsen att äganderätten vid köp av fast egen
dom övergår genom avtalet.19
Huruvida köpares rätt till lös egendom kan preskriberas är
icke möjligt att fastställa; måhända har man även här att
räkna med att redan köpeavtalet ger upphov till en rätt som
ej kan preskriberas.20
Panträtt på grund av inteckning i fast egendom, tomträtt,
vattenfallsrätt eller fartyg preskriberas numera icke, sedan inteckningsförnyelserna med 1935 års ingång avskaffats. Det
samma är fallet med den förmånsrätt som följer med förlagsinteckning eller inteckning i jordbruksinventarier. 21 Om emel
lertid inteckning för en fordran avser jämväl ränta därå, gälla
särskilda preskriptionsregler för den panträtt eller förmånsrätt,
som avser räntan.22
18 Med anspråk på utfående av egendom har likställts anspråk på utfående av åtkomsthandlingar, se H 1905 s. 190.
19 Så resonerar F e h r, se Fordringspreskription s. 163.
20 Så F e h r, a.a. s. 186 f., och Hasselrot, Några spörsmål ang.
preskription, s. 12.
21 Se lag 15/6 1934 ang. upphävande av gällande bestämmelser om för
nyelse av inteckning. Jfr Olivecrona, Inteckningsförordningen4, s. 55 f.
Om den till panträtten resp, förmånsrätten anknutna personliga fordran
se nedan § 57 vid not 34—36.
22 Se om panträtt i fast egendom (och i tomträtt och vattenfallsrätt)
IntF 18 § 1 mom., om panträtt på grund av inteckning i fartyg HB 17:3
st. 2, om förmånsrätt på grund av förlagsinteckning eller inteckning i jord
bruksinventarier HB 17:7 st. 2.
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Handpanträtt undantages i preskriptionsförordningen 8 §
särskilt från preskription. De underpanträtter, som finnas i
svensk rätt, äro däremot underkastade specialregler som före
skriva en kort preskriptionstid.23
Det har påståtts att annan retentionsrätt borde likställas med
handpanträtt; något avgörande härom finnes dock ej.24 Detentionsrätt lärer näppeligen vara underkastad preskription — om
man vill kan saken uttryckas så att den som kräver en presta
tion icke samtidigt kan göra gällande att hans skyldighet att
prestera vederlag preskriberats.25
Inteckning för nyttjanderätt, avkomsträtt, servitutsrätt, rätt
till elektrisk kraft eller återköpsrätt behöver icke förnyas, och
den genom inteckning vunna sakrätten preskriberas sålunda
icke.26 Även sådana reallaster och servitutsrätter, som vinna
sakrättsligt skydd utan inteckning, äro undandragna preskrip
tion. Såvitt gäller reallaster (inklusive intecknade avkomsträtter) gäller dock att man måste skilja på rätten till framtida
prestationer såsom helhet och rätten till en vid en viss tidpunkt
förfallen prestation. Det nyss sagda gäller blott rätten till fram
tida prestationer; däremot preskriberas den med panträtt när
mast jämförbara sakrätt som avser en viss prestation enligt
särskilda regler.27
Om vi härefter undersöka dessa begränsade sakrätter med
särskild hänsyn till det ovissa gränsområdet mellan sakrätt och
obligatorisk rätt, så kan man utgå från att ett anspråk, som
vunnit sakrättsligt skydd, icke preskriberas mot upplåtaren —
det är icke gärna tänkbart att denne skulle vara bättre ställd
23 Se om panträtt i spannmål och i spånadslin och hampa lagar 20/6
1924 14 § och 30/6 1942 14 §, om sjöpanträtt SjöL 283 §.
24 U n d é n, Sakrätt, I2 s. 383.
25 Jfr H 1895 s. 325 samt H a s s e 1 r o t, HB, II2 s. 216 f., och den
samme, Några spörsmål ang. preskription, s. 25.
26 Jfr Olivecrona, Inteckningsförordningen4, s. 105.
27 Se ang. reallast med bästa rätt HB 17: 6 st. 1, ang. intecknad avkomst
rätt IntF 54 §. Jfr H 1953 s. 707 (fastighetsskatt). Om den personliga ford
ran som ofta är knuten till en sakrätt av denna typ se nedan § 57 vid
not 37.
42 — 557460
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än tredje man i detta avseende.28 Det återstår då blott proble
met om upplåtaren kan åberopa preskription mot ett anspråk
som skulle kunna få sakrättsligt skydd men ännu ej fått det.
Den rätt som följer med ett medgivande till inteckning för
fordran anses vara underkastad preskription.29 Vad som gäller
om en handpantupplåtelse vilken icke fullbordats genom tradi
tion är ovisst. Intet av dessa fall kan ha nämnvärd praktisk
betydelse. Däremot kan frågan förr bli aktuell beträffande nytt
janderätt, avkomsträtt, servitutsrätt och återköpsrätt, vilka utan
särskilt medgivande kunna intecknas. Säkerligen har man här
att räkna med att ointecknade rättigheter preskriberas.30
Avgränsningen mellan sakrätt och obligatorisk rätt bereder
emellertid svårigheter också på ett annat plan. Det sakrättsliga
skyddet avser i regel blott vissa sidor av en komplex rättighet.
Ibland utföres detta terminologiskt så, att man talar om två
olika med varandra förbundna rättigheter, t.ex. panträtt och
personlig fordran. I andra fall säger man att hela den komplexa
rättigheten är sakrättsligt skyddad, ehuru skyddet i själva ver
ket blott gäller vissa väsentliga delar därav — så är t.ex. fallet
vid intecknad nyttjanderätt i allmänhet där sakrättsskyddet
blott avser anspråket på ostört nyttjande av objektet, icke ett
anspråk på prisnedsättning eller skadestånd på grund av fel.31
Fråga uppstår här om de olika delarna av anspråket skola
bedömas var för sig eller om de skola skäras över en kam
sålunda, att hela komplexet anses vara antingen sakrättsligt
eller också obligatoriskt. Det sistnämnda alternativet uttrycker
man kanske oftare så, att sakrätten säges vara accessorisk till
den obligatoriska rätten och därför följa dennas öde.
28 Jfr F e h r, Fordringspreskription, s. 164 f.
29 Se närmare Olivecrona, Inteckningsförordningen4, s. 32, och
Malmström i SvJT 1942 s. 597 ff. Jfr SvJT 1920 rf. s. 77.
30 Jfr H 1890 s. 239 (nyttjanderätt). Om undantag se Hasselrot,
Några spörsmål ang. preskription, s. 13; jfr rättsfall anförda nedan § 58
not 72. I H 1921 s. 639, som rörde ointecknat undantag, synes man
dock ha ansett att denna rätt såsom helhet icke var underkastad preklusion
(jfr nedan § 58 not 139).
31 Annorlunda ifråga om sådan nyttjanderätt som avses i NyttjL 2:28
och 3: 28.
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Skyldigheten att utgiva viss egendom kan vara förenad med
en skyldighet att redovisa, dvs. att lämna upplysningar om
vad som mottagits och ev. bestyrka dessa med edgång eller
företeende av handlingar.32 Här skiljer man mellan det sak
rättsliga anspråket på utgivande och det obligatoriska ansprå
ket på redovisning. Det senare preskriberas, och därmed mister
borgenären den hjälp han skulle haft av edsplikten och editionsplikten liksom av gäldenärens plikt att förete verifikatio
ner på vad han utgivit för borgenärens räkning. Vad som bevis
ligen alltjämt finnes i behåll skall gäldenären dock åläggas
utgiva.33
Såvitt angår panträtten gör man också en klar skillnad —
panträtten preskriberas icke men väl den därmed i regel sam
manhängande personliga fordran.34 Måhända gäller detta även
annan retentionsrätt.35 Däremot är det ovisst om den förmåns
rätt som följer med förlagsinteckning eller inteckning i jordbruksinventarier består sedan motsvarande personliga fordran
preskriberats.36
Även vid sakrättsligt skyddade reallaster uppstår ett mot
svarande problem. Det förekommer nämligen i viss utsträck
ning att rätten till en vid en viss tidpunkt förfallen prestation
32 Se ovan § 8 vid not 24.
33 Jfr H 1881 s. 106 samt F e h r, Fordringspreskription, s. 192. Om
familjerättslig redovisningsskyldighet se nedan § 57 vid not 60.
34 Jfr Nordling, Präskription, s. 118 f., och F e h r, a.a. s. 276 ff.
35 Så U n d é n, Sakrätt, I2 s. 383. Annorlunda beträffande en säkerhetsöverlåtelse H 1910 s. 623. Om specialpreskription se nedan § 58 vid not 29.
38 Vissa uttalanden av Lögdberg i Några spörsmål angående för
lagsinteckning, s. 32, torde avse detta problem. Vad Lögdberg där yttrar
om lämpligheten att bryta preskription beträffande såväl inteckningsrevers som omslagsrevers synes icke beakta, att förmånsrätten efter inteckningsförnyelsernas avskaffande i varje fall icke preskriberas så länge den
personliga fordran kvarstår, och att den omständigheten att en gäldenär
lämnat såväl en inteckningsrevers som en omslagsrevers för samma ford
ran icke kan motivera att preskription skulle behöva brytas två gånger för
denna fordran. Däremot kan borgenären ha anledning att vid ett preskriptionsavbrott åberopa icke blott omslagsreversen utan även inteckningsreversen för att vid ett senare tillfälle slippa bevisa att omslagsrever
sen avsåg samma fordran som inteckningsreversen.
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får karaktären av panträtt förenad med personlig fordran.
Denna fordran anses uppkomma på prestationens förfallodag
och är underkastad tioårspreskription, medan panträtten, såsom
nyss angivits, preskriberas enligt andra regler.37
Att en obligatorisk fordran på detta sätt utkristalliseras ur
en sakrätt förekommer också i en annan form. Om en gäldenär
ådrager sig ersättningsskyldighet på grund av underlåten upp
fyllelse av en sakrättslig förpliktelse, blir detta en personlig
fordran, som icke åtnjuter sakrättsligt skydd och som är under
kastad preskription.38 Hit höra anspråk som grundas på olov
ligt förfogande över annans egendom, såsom olovlig avhändelse
av föremål och olovligt tillägnande av avskilda penningmedel.39
Även anspråk på grund av skadegörelse på annans egendom
ha nu angiven karaktär.40
Det kunde synas som om anspråk på grund av ett lovligt för
fogande över annans egendom borde vara att betrakta på
samma sätt som anspråk på grund av ett olovligt förfogande.
Några avgöranden från 1920- och 30-talen gå emellertid efter
andra linjer, synbarligen under intryck av vissa uttalanden av
Nordling i dennes arbete om preskription från år 1877.41
Enligt Nordling skall man skilja mellan stadigvarande för
valtning, varmed följer skyldighet att regelbundet avgiva redo
visning, och tillfällig förvaltning. Gäller det stadigvarande för
valtning, löper tioårspreskription på grund av åtgärder under
en viss redovisningsperiod från denna periods utgång. Om det
åter är fråga om tillfällig förvaltning, löper preskription från
den tidpunkt då förvaltningsuppdraget gavs. Dessa regler skola
tydligen gälla även anspråk som grunda sig på ett under för
37 Se H 1934 s. 57 (I), SvJT 1921 rf. s. 17, FJB II 1908 s. 222, Nord
ling, Präskription, s. 99, Wikander, Undantag, s. 187 f., U n d é n,
Sakrätt, II: 22 s. 415. Jfr ovan § 57 vid not 26—27.
38 H 1915 s. 626, 1923 s. 541.
39 H 1936 s. 385. Jfr Nordling, Präskription, s. 105 f.
40 H 1874 s. 419 (anspråk på skadestånd in natura), 1883 s. 200, 1921
s. 275. Jfr Hasselrot, HB, IV2 s. 95 ff.
41 Nordling, Präskription, s. 103 ff. Uttalandena återkomma i H äs
se 1 r o t, HB, II2 s. 218 f.
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vattningen företaget lovligt förfogande över huvudmannens
egendom.
Konsekvensen härav blir ifråga om stadigvarande förvalt
ning att anspråk på grund av ett dylikt förfogande är undan
draget preskription under pågående redovisningsperiod.42 Ifråga
om tillfällig förvaltning åter uppstår den egendomliga konse
kvensen att anspråk på grund av ett lovligt förfogande pre
skriberas på kortare tid än tio år och eventuellt omedelbart
vid förfogandet, om nämligen detta äger rum mer än tio år
efter det att uppdraget gavs.43 Till stöd för regeln kan dock
anföras, att gäldenären kan hava förfogat över egendomen för
att utjämna ett ur tidigare transaktioner uppkommet saldo
honom till godo, och att man, om preskriptionstid räknas från
förfogandet, i så fall skulle tvinga gäldenären att eventuellt
värja sig med bevisning om transaktioner, liggande mer än tio
år tillbaka i tiden.
Särskilda svårigheter ha sådana anspråk berett som avse
påföljd av fel i såld eller upplåten egendom. Svårigheterna för
anledas därav, att ett fel kan uppkomma först lång tid efter
avtalets ingående eller, om det fanns vid avtalets ingående,
likväl bliva uppenbarat för borgenären först långt senare. I
sådana fall då detta är en normal företeelse, skulle rätten att
göra påföljd gällande vara av föga värde om den preskriberades
med utgångspunkt från avtalets ingående.
Det har ansetts att ansvar för faktiskt fel (arealbrist) i såld
fastighet, befintligt vid avtalets ingående, preskriberas i vanlig
ordning med utgångspunkt från avtalets ingående.44 Å andra
sidan har i ett äldre rättsfall ansvaret för faktiskt fel i över
låten rättighet, bestående däri att rättigheten icke existerade,
bedömts efter de för rättsligt fel antagna principerna.45
42 H 1927 s. 462. Kanske är det Nordlings mening att detsamma
skall gälla anspråk på grund av olovligt förfogande, jfr H 1938 s. 100.
Om ej, skulle sådana anspråk preskriberas snabbare än anspråk på grund
av lovligt förfogande.
43 Så H 1922 s. 582. Annorlunda H 1926 s. 617, där preskriptionstid räk
nades från det lovliga förfogandet.
44 H 1932 s. 137.
45 H 1880 s. 205. Se vid följande not.
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Ifråga om rättsliga fel befintliga vid avtalets ingående har
man antagit, att en köpares eller nyttjares anspråk på restitu
tion av köpeskilling, prisnedsättning eller skadestånd på grund
av fel i säljarens (upplåtarens) äganderätt icke preskriberas
så länge köparen (nyttjaren) kan utöva sin rätt. Först sedan
köpeobjektet (resp, objektet för nyttjanderätten) genom klan
der frånvunnits köparen (nyttjaren) uppkommer ur sakrätten
ett obligatoriskt anspråk som kan preskriberas.46
Anspråk på grund av rättsligt fel bestående däri att egendom
i vidare mån än köparen är skyldig att tåla är belastad med
begränsade sakrätter av olika slag har däremot ansetts vara
underkastat preskription med utgångspunkt från avtalets in
gående.47
b) Avgränsning mot andelsrättsliga anspråk.

Från de obligatoriska rättigheterna måste vidare avgränsas
andelsrätten i en juridisk person. Denna rätt preskriberas icke;
däremot kan rätten till en viss på andelsrätten grundad presta
tion från den juridiska personens sida preskriberas, t.ex. del
ägarens rätt till den vinstutdelning, som förfaller till betalning
vid ett visst tillfälle.48 Har utdelningskupong utfärdats till aktiebrev, gäller dock enligt skuldebrevslagen 25 § en särskild treårspreskription för den rätt kupongen avser.
Rätten att kräva likvidation av en juridisk person preskri
beras icke,49 ej heller rätten att kräva skifte. Likvidators an
språk att utfå viss egendom, vilken tillhör den juridiska per
sonen och finnes i behåll, preskriberas icke, däremot säkerligen
avgången styrelseledamots skyldighet att redovisa till likvidationsboet.
46 Se H 1890 s. 334 (upplåtelse), 1911 s. 35 (d:o), 1913 s. 593
låtelse), 1927 s. 475 (d:o). Se vidare F e h r, Fordringspreskription,
ff. med hänv., Hasselrot, Några spörsmål ang. preskription, s.
samt U n d é n, Sakrätt, II: l3 s. 81.
47 H 1940 s. 601. Jfr H 1946 s. 80, diskuterat ovan § 57 not 5.
48 Jfr H 1895 s. 294 (preferensaktieägares rätt till ackumulativ
ning preskriberades icke).
49 Annorlunda beträffande rätten att kräva likvidation av ett
bolag, se H 1947 s. 66.
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Vid likvidationen skall normalt den juridiska personens
egendom »förvandlas i penningar».50 Har detta skett, komma
delägarna vid skiftet att erhålla ett anspråk på ett visst pen
ningbelopp, som förutsättes bliva likviderat ur en kontantkassa
eller ur medel som äro insatta hos tredje man (vanligen bank)
för likvidationsboets räkning. Detta anspråk anses — trots
dess fungibla karaktär — såsom ett äganderättsanspråk vilket
är undandraget preskription så länge den egendom, med vilken
anspråket skall likvideras, hålles avskild för delägarnas räk
ning.51 Man har emellertid för aktiebolag och ekonomiska för
eningar givit en särskild regel om preskription på fem år av
dylika anspråk.52 Denna regel är tillämplig jämväl i det fall
att viss bestämd egendom med äganderätt tillskiftats delägare.
Om sålunda delägarens andelsrätt icke preskriberas, så är ej
heller den juridiska personens rätt gentemot delägaren, sedd
såsom helhet, underkastad preskription. Däremot kan t.ex. en
förenings rätt till en viss inbetalning preskriberas.53
c) Avgränsning mot familjer ätt sliga anspråk.

Slutligen är det erforderligt att också göra en avgränsning
gentemot familjerättsliga anspråk av förmögenhetsrättslig ka
raktär, som icke äro underkastade tioårspreskription. Även här
möter ibland det förhållandet att en obligatorisk rätt kan upp
komma ur en annan rätt som icke kan preskriberas eller som
preskriberas efter särskilda regler, och det gäller att undersöka
när denna övergång äger rum.54
Makes giftorättsanspråk kan icke preskriberas förrän det
förverkligats genom bodelning.55 Arvinges rätt till arv kan
preskriberas enligt vissa regler i arvslagen 9 kap.; i den mån
50 ABL 157 §, FL 84 §, HBL 34 §, lagen om bankrörelse 133 §, lagen om
försäkringsrörelse 149 och 244 §§.
51 Jfr KProp 1944 nr 5 s. 175 och 380.
52 ABL 164 § 4 st., FL 88 § 4 st. Så också lagen om bankrörelse 140 §
4 st., lagen om försäkringsrörelse 156 § 4 st. och 251 § 3 st.
53 Jfr H 1934 s. 333 och SvJT 1931 rf. s. 37 (självständig insatsrevers).
54 Om statens anspråk på arvsskatt se H 1934 s. 293, 1946 s. 115.
55 Jfr W i n r o t h, Äktenskaps rättsverkningar, s. 85 f. och 703 not 4,
samt H 1888 s. 438, 1911 s. 238.
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dessa ej medfört preskription kvarstår rätten till dess den för
verkligats genom skifte.56 Om preskription av rätt på grund
av testamente ges föreskrifter i testamentslagen 8 kap. Univer
sell testamentstagares andel utbrytes genom skifte och kvarstår
tydligen, i den mån den ej preskriberats enligt nämnda före
skrifter, liksom arvinges orubbad till dess skifte skett.
Såsom förberedelse till bodelning och skifte skall bouppteck
ning upprättas och ev. beedigas.57 Skyldigheten att upprätta
och ingiva bouppteckning (resp, tilläggsbouppteckning) pre
skriberas icke.58 Däremot är det möjligt att skyldigheten att
beediga bouppteckningen preskriberas.59
Ytterligare måste skiftet förberedas genom en redovisning
för tiden från den omständighet som föranleder bodelning resp,
skifte. Anspråk mot en dödsbodelägare (make) på redovisning
preskriberas måhända icke;60 däremot är ett mot utomstående
riktat anspråk på redovisning säkerligen underkastat preskrip
tion i vanlig ordning.61 Likställd med skyldigheten att avgiva
redovisning torde vara skyldigheten att till boet utgiva redovis
ningens saldo.
Vid skiftet kan bodelägaren erhålla äganderätt till viss be
stämd egendom — fast egendom, lösa saker, immaterialrätter,
andelar i juridiska personer eller fordringsrätter mot tredje
man. Denna äganderätt är icke underkastad preskription; där
emot kan ett skadeståndsanspråk mot den som förskingrat
egendomen bli preskriberat. Det kan emellertid också hända
50 Jfr H 1897 s. 575 (rätt på grund av arvsförening preskriberades ej).
57 GB 9:9, 10:4, 11:20, BoutrL 3 kap.
58 H 1890 s. 415, 1934 s. 293 (bouppteckning i anledning av dödsfall).
59 Så H 1875 s. 162, 1881 s. 106 samt underinstanserna i H 1945 s. 475
(HD uttalade sig i detta mål icke därom). I H 1881 s. 106 åberopade dock
HD särskilt att edgångsyrkandet avsåg att man skulle få redovisning för
egendom som dödsbodelägare före dödsfallet mottagit till förvaltning. Jfr
Febr, Fordringspreskription, s. 192, Hasselrot, HB, II2 s. 208 f.,
densamme, Några spörsmål ang. preskription, s. 16, och Beckman,
Familjerättspraxis, s. 187.
60 Se HD:s oklara uttalande i H 1945 s. 475. Jfr H 1888 s. 438, 1890
s. 415.
61 Ett gränsfall uppstår då dödsbodelägare redan före dödsfallet mottagit
egendom till förvaltning, jfr ovan § 57 not 33.
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att bodelägaren erhåller ett anspråk på ett visst penningbelopp,
som förutsättes bliva likviderat ur en kontantkassa eller ur
medel som äro insatta hos tredje man (vanligen bank) för boets
räkning. Det förefaller sannolikt att ett dylikt anspråk skulle
anses såsom ett äganderättsanspråk vilket är undandraget pre
skription så länge den egendom, med vilken anspråket skall
likvideras, hålles avskild för bodelägarnas räkning.62
Beträffande legat ligger saken något annorlunda till, eftersom
något skifte icke är erforderligt för att fixera legatariens rätt.
I den mån legatet avser bestämd egendom — saklegat — torde
hans anspråk anses såsom ett äganderättsanspråk som icke är
underkastat tioår spreskription.63 Om däremot legatet är fungibelt bestämt, kan tioårspreskription komma ifråga. Måhända
är sådan preskription utesluten om vissa medel hållas avskilda
för legatets fullgörande; är detta ej fallet synes man ha att
räkna med att preskription kan inträda.64
Bland de familjerättsliga anspråken är vidare att anteckna
anspråk på underhållsbidrag. Rättspraxis har — dock efter
någon tvekan — accepterat principen att detta anspråk icke
preskriberas. Däremot preskriberas fordran å varje särskild
post från dennas förfallodag.65
d) Äro alla obligatoriska anspråk underkastade tioårspreskription^

Efter avgränsningen av de obligatoriska rättigheterna gent
emot sakrätter, andelsrätter i juridiska personer och familje
rättsliga anspråk kan det vara anledning att närmare beröra det
område, varå preskriptionsreglerna sålunda äro tillämpliga.
62 Jfr ovan § 57 vid not 51—52 om rätt till lott utlagd vid skifte av
aktiebolag eller ekonomisk förening. Annorlunda F e h r, Fordringspreskription, s. 181.
63 Se lagberedningen i SOU 1929: 22 s. 370.
64 Se H 1930 s. 688 samt i föreg. not a.st. Jfr NT 1864 s. 487. I regel
kommer numera tioårspreskriptionen att konsumeras av den i testamentslagen 8:2 givna regeln om preskription (på tio år) av rätten att göra
testamentet gällande.
65 Se H 1876 s. 122, 1897 s. 595, 1903 s. 476 (plenum), 1912 s. 519. Jfr
Febr, Fordringspreskription, s. 213 f. Om anspråket ej är domfäst finnas
dock inga förfallodagar och man får räkna varje dag för sig, se 1912
års fall.
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En viss tvekan har förekommit beträffande sådana obliga
toriska anspråk som äro villkorliga. Det har gjort sig gällande
en strävan att låta preskriptionstid löpa först från den tidpunkt,
då villkoret uppfyllts och anspråket blivit ovillkorligt. Denna
strävan har, såsom framgått av det föregående, på gränsområ
det mellan sakrätter och obligatoriska rättigheter kommit till
uttryck därigenom att man betraktat ett villkorligt anspråk
såsom sakrättsligt intill dess villkoret uppfyllts och därefter
såsom obligatoriskt. Motsvarande gäller för övriga gränsområ
den. I sådana fall däremot som otvivelaktigt fallit inom området
för obligatoriska anspråk har detta icke varit möjligt, och det
har då icke återstått annat än att låta preskriptionstid löpa från
den villkorliga förpliktelsens uppkomst.66
Såsom ett specialfall härav kan man betrakta anspråk på
utomobligatoriskt skadestånd. Preskriptionstid löper här från
tidpunkten för den skadegörande handlingen, icke från den
tidpunkt då den skadliga effekten träder i dagen.67*
66 Se H 1876 s. 226 (återbäring av förskottsutdelning i konkurs), 1876
s. 501 (anspråk på andel i vinst), 1930 s. 27 (anspråk på royalty), 1932
s. 272 (anspråk på återbetalning av ett icke rätteligen använt statsbidrag).
Se även Febr, a.a. s. 219 ff., samt Hasselrot, Några spörsmål ang.
preskription, s. 23 ff. I H 1915 s. 626 var det bl.a. fråga huruvida det förelåg
en överlåtelse av fordran mot tredje man eller en utfästelse av gäldenären
att betala i den mån han fick betalt från tredje man. Om H 1910 s. 623
se ovan § 57 not 35.
67 Se H 1899 s. 414, 1928 s. 105. Se också W i n r o t h, Skadestånd2,
s. 340 f., och Karlgren, Skadeståndsrätt, s. 206 f. Hasselrot, Några
spörsmål ang. preskription, s. 44, vill göra skillnad mellan kriminellt skade
ståndsanspråk, som preskriberas från den dag då brottet begicks, och civilt
skadeståndsanspråk på grund av vållande, som preskriberas från den dag
skadan timade. Ett på särskilt åtagande grundat rent strikt ansvar bör
enligt Hasselrot preskriberas från dagen för åtagandet.
Det har någon gång hävdats att reglerna om tioårspreskription icke alls
skulle vara tillämpliga på skadestånd på grund av brott, jfr H 1887 s. 293
och 1896 s. 505 samt W i n r o t h, a.a. s. 340 not 3. Jfr också H 1876 s. 164
samt HovRn i H 1899 s. 414 (åtalspreskription medförde ej preskription
av skadeståndsanspråk).

I detta sammanhang kunna antecknas vissa regler om specialpreskrip-
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Ett annat specialfall är anspråk på ränta. Ett dylikt anspråk
torde uppstå successivt under ränteperioden, icke först på förfallodagen.68
Någon tvekan har också, ovisst varför, rått beträffande så
dana förpliktelser som avse »vidtagande av åtgärd». Praxis ger
intet stöd för att denna typ av obligatoriska förpliktelser skulle
vara undandragna preskription.69
Den omständigheten att en förpliktelse avser successiva pres
tationer under en längre tid medför ej heller att preskriptions
reglerna skulle vara otillämpliga.70
Icke heller garantiförpliktelser äro undandragna preskrip
tion.71 Här uppstå emellertid vissa speciella problem i samband
med garanti för tredje mans prestation.
Av det föregående har framgått att gäldenärens regressrätt
mot tredje man bortfaller om borgenärens anspråk mot denne
upphör på grund av tioårspreskription. För att skydda gäldenären mot att behöva betala till borgenären utan att kunna
göra regressrätt gällande har man ålagt borgenären en plikt
att bryta preskription mot tredje man. Gör borgenären icke
tion, vilka stadga att preskriptionstid löper från tidpunkten för den skadegörande handlingen, se lagen om förenings- och förhandlingsrätt 25 § (»av
slutande av den åtgärd, varå ersättningsskyldigheten grundas») och lik
artade vändningar i lagen om förbud mot arbetstagares avskedande med
anledning av värnpliktstjänstgöring 6 § och lagen om förbud mot arbets
tagares avskedande i anledning av äktenskap eller havandeskap 5 §. Då
andra motsvarande regler (se de nedan § 58 not 20 nämnda lagrum
men samt hembiträdeslagen 20 §) helt vagt tala om den tidpunkt då »ska
dan timade», avses näppeligen någon avvikelse härifrån. Se H 1903 s. 368.
88 H 1888 s. 159, SvJT 1943 rf. s. 2. Annorlunda Hasselrot, HB, II2
s. 218.
89 Se H 1874 s. 419, 1926 s. 432. Se också SOU 1932:16 s. 211. Jfr Fe hr,
Fordringspreskription, s. 193 ff., samt Hasselrot, Några spörsmål ang.
preskription, s. 20 ff. Om H 1903 s. 210 se ovan § 57 not 10.
70 H 1929 s. 453. En annan sak är att fullgörelsen efter hand bryter
preskription, se nedan § 58 vid not 63—78.
71 Jfr H 1876 s. 53 (borgen). Om anspråk på grund av fel i såld eller
upplåten egendom se ovan § 57 vid not 44—47, om anspråk på grund av
försäkringsavtal se nedan § 57 vid not 83.
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detta, kan han icke göra garantin gällande.72 Om åter borge
nären bryter preskrifrtion, gäller detta även regressrätten.73
Kvar står emellertid risken att gäldenären nödgas betala till
borgenären så kort tid före preskriptionstidens utgång, att han
icke hinner tillse att regressrätten vidmakthålles. För att skydda
gäldenären mot denna risk har man givit honom en extra frist
att bryta preskription ifråga om regressrätten, under förut
sättning att han betalat under tionde året. Denna frist löper
under ett år från det han betalade.74
Vissa obligatoriska anspråk äro av preskriptionsförordningen
uttryckligen undantagna från dennas tillämpning. Detta gäller
enligt 20 § »fordran hos bank eller allmänt penningeverk,
efter sedel eller annan löpande förbindelse, som tryckt eller
graverad utgives». Detsamma gäller om »medel, som blivit in
satta i rikets ständers bank eller riksgäldskontor, eller under
annan allmän vård». Särskilda regler gälla om preskription av
dylika anspråk, som numera alltid avse statens förbindelser.75
Av särskilt intresse är här den tjugoettåriga preskriptionen av
medel som för en borgenärs räkning nedsatts hos offentlig
myndighet.76
Regeln om tioårspreskription är tvingande såtillvida som
avtal om längre preskriptionstid liksom avtal att preskription
ej alls skall ske äro ogiltiga.77 Däremot möter intet hinder att
avtalsvis förkorta preskriptionstiden.78 Det kan emellertid nu
mera inträffa att en dylik bestämmelse lämnas utan avseende
72 Se ovan § 24 vid not 76.
73 Jfr H 1894 s. 533 samt Hasselrot, Några spörsmål ang. pre
skription, s. 32 och 66 f.
74 Se PreskrF § 5 st. 2 samt § 18 ävensom Hasselrot, HB, II2
s. 258 ff., och densamme, Några spörsmål ang. preskription, s. 66 ff.
75 Se lageditionen under preskriptionsförordningen § 20."
76 Se depositionslagen 7 § samt lag 29/5 1942 om preskription av rätt till
medel som innestå hos offentlig myndighet. Jfr den elvaåriga preskription
som stadgas i ensittarlagen 14 §, ExprL 57 § och gruvlagen 43 §.
77 H 1919 s. 457.
78 H 1936 s. 318, 1952 s. 555, SvJT 1932 rf. s. 3.
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såsom uppenbart obillig, något som tidigare icke ansågs möj
ligt.79
Slutligen uppstår fråga om förhållandet mellan tioårspreskription och de speciella preskriptionsreglerna, i den mån dessa
avse obligatoriska rättigheter. De senare stadga i regel väsent
ligt kortare preskriptionstider, varför de i allmänhet konsumera
tioårspreskriptionen. Ofta räknas emellertid den speciella pre
skriptionen från en annan utgångspunkt än tioårspreskriptionen,
och det kan därför inträffa att tiden för tioårspreskription
löper ut innan en speciell preskriptionstid löpt ut. Det blir då
fråga huruvida reglerna om tioårspreskription skola tillämpas
parallellt med en speciell preskriptionsregel eller icke.
Denna fråga kan näppeligen besvaras generellt. Några fall
som visat sig ha betydelse skola här beröras.
Nyttjanderättslagen stadgar att fordran på grund av arrendeeller hyresavtal skall utsökas inom två år från det avtalet upp
hörde att gälla.80 Av motiven till lagen framgår, att man icke
åsyftat att sätta reglerna om tioårspreskription ur funktion.81
En annan sak är att vissa ur avtalsförhållandet uppkomna delanspråk kunna vara sådana, att de skola göras gällande genom
avräkning vid avtalstidens utgång och därför icke preskriberas
för sig.82
Försäkringsavtalslagen 29 § stadgar att preskription inträder
tre år från den tid då borgenären fick kännedom om att hans
fordran kunde göras gällande, och i varje fall tio år efter det
att fordran tidigast kunnat göras gällande. Det är vedertagen
uppfattning att dessa regler äro exklusivt tillämpliga.83 Detta
79 Se de i föreg. not nämnda fallen.
80 NyttjL 2: 41, 3: 41.
81 FJB I 1905 s. 181. Jfr Skarstedts kommentar till NyttjL 2:41
(»naturligtvis»); försiktigare Walins kommentar till 3:41 (»torde»).
Motsvarande uttalande finnes i motiven till en i 1935 års förslag till lag
om arbetsavtal intagen preskriptionsbestämmelse, se SOU 1935: 18 s. 195.
82 Se Nordling, Präskription, s. 103 f. Så är väl H 1922 s. 445 att
förklara.
83 Jfr E. Jacobsson i Svensk sparbankstidskrift 1952 s. 290 ff.
Motiven till FAL ge ingen ledning på denna punkt; här talas blott om
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har särskilt stor betydelse ifråga om försäkringar mot engångspremie och andra försäkringar för vilka premiebetalningen av
någon anledning avslutats lång tid före försäkringsfallets in
träde; dessa försäkringar kunna ligga orörda i flera tiotal år
utan att preskription inträder. Även socialförsäkringens pre
skriptionsregler anses vara exklusivt tillämpliga; motiven till
lagen om yrkesskadeförsäkring utgå från att man genom att
införa en bestämmelse om specialpreskription automatiskt satte
reglerna om tioårspreskription ur spel.84
Vare sig specialpreskriptionen är exklusiv eller icke gäller
att, sedan sådan preskription brutits, i regel allenast tioårs
preskription löper.85

§5$

3. Specialpreskription.

Vid sidan av preskriptionsförordningen finnas ett stort antal
speciella preskriptionsregler. En del av dessa avse sakrättsliga
anspråk och hava behandlats i det föregående.1 Andra åter
avse anspråk som betecknats såsom »fordran» eller »fordringsanspråk» eller något liknande — härmed torde åsyftas obliga
toriska anspråk i den mening detta begrepp har vid tioårs
preskription.2 Ibland är anspråkets karaktär ännu mera preci
serad, t.ex. såsom fordran på skadestånd.
Tillämpningsområdet för en speciell preskriptionsregel är
ibland avgränsat så, att regeln avser varje fordran »på grund
av» ett avtal av en viss typ — detta inträffar vid avtal om
behovet av kortare preskriptionstid än den som gäller för fordringar i
allmänhet. Se SOU 1925: 21 s. 109 ff.
84 Se KProp 1954 nr 60 s. 235 ff., särskilt s. 240 f.
85 Se nedan § 58 vid not 91—92.
1 Se ovan § 57, om rätt till återvinning vid not 16, om panträtt och
förmånsrätt för ränta på intecknad gäld vid not 22, om underpanträtt vid
not 23, om panträtt för delbelopp av reallast vid not 27, om rätt till egen
dom som utskiftats vid upplösning av aktiebolag eller ekonomisk förening
vid not 52.
2 Jfr ovan § 57 efter not 8.
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arrende, hyra eller försäkring.3 Det är här nödvändigt att av
göra vilka anspråk som hava så nära anknytning till avtals
förhållandet att de omfattas av preskriptionsregeln. Lagbered
ningen framhåller ifråga om den särskilda preskriptionsregeln
för arrendeförhållanden, att den avser »allenast omedelbart
på arrendeavtalet grundade fordringsanspråk» och alltså ej
anspråk på grund av brottsligt förfarande.4 HD har ej heller
ansett motsvarande regel för hyresavtal tillämplig på ett på
avtalslagen 31 § grundat anspråk på återfående av för mycket
erlagd hyra.5
Ett avtal om arrende kan kombineras med ett avtal som
ålägger arrendatorn att fullgöra arbete eller sälja jordbruks
produkter till jordägaren. I ett fall ansågos anspråk grundade
på dylik försäljning i så hög grad sammankopplade med
arrendeförhållandet, att arrendepreskriptionen tillämpades.6
Andra preskriptionsregler avse icke varje anspråk på grund
av ett avtalsförhållande utan blott vissa närmare angivna så
dana. Semesterlagen ger sålunda en regel om preskription av
anspråk på »lön, ersättning eller skadestånd enligt denna lag»7,
arbetstidslagen för detaljhandeln en regel om preskription av
anspråk på övertidsersättning.8 Inom annan arbetsrättslig lag
stiftning förekommer särskild preskription av anspråk på ska
destånd.9
3 Se NyttjL 2:41 och 3:41 samt FAL 29 §. Så också 1935 års förslag
till lag om arbetsavtal 40 §; jfr härtill KProp 1938 nr 286 s. 192 f. Social
försäkringen har särskilda från FAL avvikande preskriptionsregler, se
lagen om allmän sjukförsäkring 30 § och lagen om yrkesskadeförsäk
ring 29 §.
4 FJB I 1905 s. 181. Jfr SOU 1935: 18 s. 196.
5 H 1931 s. 580 (jfr ovan § 57 not 5). Se vidare H 1946 s. 573, där HD
avböjde att tillämpa preskriptionsregeln analogt på ett hyresliknande för
hållande. En extensiv tillämpning möter däremot i SvJT 1930 rf. s. 43
(fordran på grund av överlåtelse av arrende).
6 H 1928 s. 177.
7 Semesterlagen 25 §.
8 Arbetstidslagen för detaljhandeln 8 §.
9 Se hembiträdeslagen 20 §, lagen om förbud mot arbetstagares avske
dande med anledning av värnpliktstjänstgöring 6 §, lagen om förenings- och
förhandlingsrätt 25 §. Lagen om förbud mot arbetstagares avskedande i
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Inom frakträtten har man att räkna med dels järnvägstrafikstadgans vidsträckta preskriptionsregler, avseende såväl an
språk mot järnvägen som anspråk från järnvägens sida, dels
regler i luftbefordringslagen, sjölagen och Haaglagen om pre
skription av anspråk grundade på fraktförarens vård- och
garantiplikt.10
Om sysslomans redovisning ger HB 18:9 en särskild pre
skriptionsregel. Preskriptionen avser huvudmannens anspråk
på att få ut mer än det saldo sysslomannen i avgiven slutredo
visning erkänt sig skyldig att betala, resp, huvudmannens an
språk på att slippa betala hela det saldo sysslomannen till godo
som redovisningen upptager.11 Preskriptionen avser jämväl an
språk på skadestånd för försumlighet under den tid redovis
ningen omfattar12 liksom anspråk på nedsättning av ett i redo
visningen upptaget arvode.13 Skadestånd på grund av brottslig
gärning torde dock ej beröras av preskriptionen.14
För att preskription skall löpa fordras att sysslomannen av
givit en slutredovisning. Periodiska redovisningar ha denna ver
kan blott om de innefatta slutredovisning för resp, perioder.15
Redovisningen måste vara en verklig sådan;16 en ren arvodesräkning som icke tillika är en redogörelse för förvaltningen av
omhänderhavd egendom är ej tillräcklig.17
anledning av äktenskap eller havandeskap 5 § stadgar däremot preskrip
tion av alla anspråk enligt lagen ifråga.
10 Se järnvägstrafikstadgan § 91, luftbefordringslagen 29 §, SjöL 284 § 3,
Haaglagen 3 § 6 mom.
11 Jfr H 1890 s. 420, 1898 s. 530, 1935 s. 5. Däremot avses ej den redo
visning som ena parten kan vara skyldig att lämna den andra vid partiariska avtal, se H 1898 s. 143 (förlagsavtal).
12 Så H a s s e 1 r o t, HB, VII s. 1502.
13 H 1915 s. 206, SvJT 1926 rf. s. 46. Jfr SvJT 1932 rf. s. 38.
14 Hasselrot, a.st. Om vilseledande uppgifter i redovisningen jfr
JustRn Marks von Würtemberg och Skarin i H 1905 s. 175; se också ABL
128 § och FL 63 § samt lagen om försäkringsrörelse 120 och 220 §§.
15 Se H 1911 s. 67 samt bet. 1912 om kommission s. 96 och Hassel
rot, a.st. Jfr H 1896 s. 174.
16 Jfr H 1905 s. 175.
17 Se H 1927 s. 570 (räkning å arvode jämte ersättning för utlägg; ej
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Åtskilliga specialregler rörande särskilda fall av sysslomannaskap finnas vid sidan av HB 18: 9, särskilt inom associationslagstiftningen.18
En regel om borgenspreskription avser proprieborgen för en
huvudförbindelse med bestämd förfallotid.19
Slutligen äro att anteckna vissa regler om preskription av
anspråk på skadestånd utanför kontraktsförhållanden20 och
därmed besläktade ersättningsformer.21 22
Reglerna om preskription av skadestånd utanför kontrakts
förhållanden äro i flera fall givna i en lagstiftning som inför
ett utöver culparegeln skärpt ansvar. Det synes hava varit en
gängse uppfattning att den skadelidande, trots att skadestånds
ansvaret sålunda särskilt reglerats, alltid borde kunna, med
förbigående av sådan lagstiftning, i mån av befogenhet utkräva
ett allenast på culparegeln grundat ersättningsansvar.23 Detta
skulle innebära att i dylik lagstiftning givna regler om special
preskription icke kunde tillämpas på en talan av sist angivet
preskription) samt 1946 s. 493 (räkning vari inkasserat belopp krediterats,
arvode och utlägg debiterats; preskription).
18 Se HBL 15 §, ABL 128 och 130 §§, FL 63 och 65 §§, lagen om bank
rörelse 109 §, lagen om försäkringsrörelse 120, 122, 220 och 222 §§, lagen
om understödsföreningar 40 §, lagen om sparbanker 43 §. Se också SjöL
60 § om befälhavares redovisning.
19 KF 28/6 1798, i lageditionen under HB 10: 9. Se H a s s e 1 r o t, HB,
III2 s. 264 ff.
20 Se järnvägsskadelagen 10 §, bilskadelagen 9 §, luftfartsskadelagen 6 §,
SjöL 284 § 1 st. 2, 1902 års lag om elektriska anläggningar 11 §. Se också
lagen mot illojal konkurrens 13 §.
21 Se VL 2:24, 4:6 och 7:57 samt flottningslagen 9 §.
22 I lagen om trafikförsäkring å motorfordon finnes ingen direkt pre
skriptionsregel, men samma effekt uppstår därigenom att lagen dels an
sluter till bilskadelagens ersättningsregler, dels i 22 § ålägger borgenären
att, vid äventyr av ersättningsrättens förlust, avisera försäkringsgivaren
om den rättegång han enligt bilskadelagens preskriptionsregel måste anhängiggöra inom viss tid.
23 Se H e r s 1 o w i NJA II 1886 nr 8 s. 49 f. och W i n r o t h, Skade
stånd2, s. 185. I 1901 års lag om ersättning för skada till följd av olycksfall
i arbete 9 § stadgades detta uttryckligen. Beträffande skadestånd grundat
på fraktavtal enligt järnvägstrafikstadgan har emellertid en motsatt åskåd
ning gjort sig gällande i H 1951 s. 656; jfr härom ovan § 29 vid not 43.
43 — 557460
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slag. Att så är fallet förutsättes i 1916 års bilskadelag24 och
rättspraxis ger också belägg för denna ståndpunkt.25
Den rätt som följer med vissa slag av värdepapper är under
kastad specialpreskription. Detta är fallet beträffande ränte
kuponger till skuldebrev som äro masspapper samt utdelningskuponger till aktiebrev.26 Det är vidare fallet beträffande växlar
och checkar.27
Frågan om avgränsning av obligatoriska rättigheter gent
emot sakrätter, andelsrätter och familjerättsliga anspråk spelar
ej samma roll som beträffande tioårspreskription. En viss
betydelse har dock problemet om preskription av en rättighet
som är delvis sakrättslig, delvis obligatorisk.28 Frågan gäller
om specialpreskription av en fordran skall medföra att en till
fordringen anknuten panträtt eller annan retentionsrätt bort
faller. Rättspraxis ger exempel på att denna fråga besvarats
jakande.29
Det utmärkande för reglerna om specialpreskription är an
tingen att preskriptionstiden är en annan än tio år — i regel
kortare — eller också att tiden icke löper från anspråkets upp
komst utan från en annan tidpunkt. Ofta föreligga båda dessa
avvikelser från tioårspreskriptionen samtidigt.
En ren förkortning av preskriptionstiden förekommer i de
förut nämnda reglerna om preskription av vissa typer av an
språk på skadestånd utanför kontraktsförhållanden.30
De regler som ge en annan utgångspunkt för preskriptions
24 Se KProp 1916 nr 8 s. 18. Jfr också KProp 1906 nr 65 s. 28.
25 Se H 1929 s. 608 och A 54, 1931 s. 681 samt underinstanserna i H 1939
s. 662. Jfr Hult, Juridisk debatt, s. 229 ff.
26 SkbrL 25 §.
27 VxL 70 §, ChL 52 §.
28 Jfr ovan § 57 vid not 31 ff.
29 H 1930 s. 195 (hyrespreskription) .Så Febr, Fordringspreskription,
s. 285, U n d é n, Sakrätt, I2 s. 383. Annorlunda (ifråga om borgenspreskription) Nordling, Präskription, s. 127, Hasselrot, HB, III2 s. 307.
30 Se de ovan § 58 not 20 angivna lagrummen, som alla stadga en
preskriptionstid av två år från det skadan timade. Om sistnämnda uttryck
se ovan § 57 not 67.
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tiden äro av skiftande slag. Ofta ta de fasta på förfallotiden 31
eller på den tid då ett särskilt anspråk på delprestation eller
skadestånd uppstår32 — ibland sammanfalla dessa båda be
stämningar. Andra regler ta fasta på den tid då borgenären fick
kännedom om att han kunde göra anspråket gällande,33 eller,
vid regressanspråk, om att han skulle få anledning att göra
anspråket gällande.34 Vid arrende- och hyrespreskription löper
preskription från den tidpunkt då avtalet »upphörde att gälla» ;
ett oklart uttryck som torde avse den tid då den avtalade tiden
för nyttjande utgick eller avtalet tidigare hävdes eller förföll.35
31 Hit hör preskriptionsregeln i HB 17:6 1 st. (jfr ovan § 57 not 27).
Hit höra vidare preskription av ränte- och utdelningskuponger (tre år
från förfallodagen), borgenspreskription (ett år från förfallodagen) och
preskription av vissa anspråk på grund av semesterlagen (två år från ut
gången av det år under vilket förmån bort utgå). Se vidare VxL 70 § och
ChL 52 §.
32 Hit hör preskriptionen av vissa sakrätter, se ovan § 57 not 22
samt IntF 54 §. Hit hör vidare preskription av anspråk på övertidsersätt
ning enligt arbetstidslagen för detaljhandeln (ett år från tiden för arbetets
utförande). Hit hör slutligen preskription av vissa anspråk inom arbets
rätten, se de ovan § 58 not 9 angivna lagrummen, av vilka hembiträdes
lagen stadgar en preskriptionstid av sex månader från det skadan timade,
medan de övriga med något växlande formuleringar utsträcka denna tid
till två år från den åtgärd som givit upphov till ersättningsskyldighet.
Vissa av de här åberopade bestämmelserna stadga därjämte en kortare
preskriptionstid av två månader, inom vilken borgenären skall framställa
sitt anspråk, se arbetstidslagen för detaljhandeln 8 §, lagen om förbud mot
arbetstagares avskedande med anledning av värnpliktstjänstgöring 6 §,
lagen om förbud mot arbetstagares avskedande i anledning av äktenskap
eller havandeskap 5 §, lagen om förenings- och förhandlingsrätt 25 §. Sedan
dylik framställning gjorts, måste anspråket fullföljas med talan inom den
längre preskriptionstiden.
33 FAL 29 § kumulerar förfallodagen och dagen för kännedom (tre år
från kännedom, dock högst tio år från förfallodagen).
34 Se närmare VxL 70 § 3 st., ChL 52 § 2 st. Jfr om regressanspråk
nedan § 58 vid not 42—49.
35 Se NyttjL 2:41 och 3:41. Jfr H 1913 s. 549 (tiden började löpa ehuru
arrendatorn satt kvar utöver fardag). Se vidare till frågan om betydelsen
av att avtalstiden förlängts L e j m a n, Hyresvärd och hyresgäst, s. 244 f.,
och Walin, Hyreslagen3, s. 218 not 1.

675

§ 58

FÖRÄNDRING OCH UPPHÖRANDE

En viss likhet härmed förete reglerna om preskription av an
språk på grund av fraktförares vård- och garantiplikt.36
Av det följande skall framgå, att avbrott i specialpreskrip
tion i regel medför att reglerna om tioårspreskription bli till
lämpliga.37 Man kan också tänka sig att en förändring av an
språket medför att en preskriptionsregel upphör att vara till
lämplig och ersättes med en annan. Om t.ex. en hyresgäst accep
terar en växel på ett förfallet hyresbelopp, bli härefter reglerna
om växelpreskription tillämpliga, icke därjämte reglerna om
hyrespreskription.38 Hade i stället ett skuldebrev utfärdats,
skulle säkerligen reglerna om tioårspreskription blivit exklusivt
tillämpliga.
Det nu behandlade spörsmålet har ett visst samband med
frågan om avsägelse av specialpreskription. Om preskriptions
regeln är dispositiv, blir förändringen blott en av flera möjliga
former för avsägelse. Om däremot preskriptionsregeln är tving
ande, måste en gräns dragas mellan de fall då en förändring
av här avsett slag inverkar på preskriptionen och de fall då den
icke har annan verkan än en otillåten avsägelse. Måhända har
man att räkna med att en sådan förändring inverkar på pre
skriptionen om den sker efter förfallotiden men icke om den
sker tidigare.39
Huruvida reglerna om specialpreskription verkligen äro
tvingande är i flertalet fall ovisst. Säkert är att reglerna om
växel- och checkpreskription äro tvingande — icke ens ett
36 SjöL 283 § 3 och Haaglagen 3 § 6 mom. (ett år från den dag avläm
nande ägt eller bort äga rum), luftbefordringslagen 29 § (två år från luftfar
tygets ankomst till bestämmelseorten eller från den dag då det skolat
anlända eller befordringen avbröts). Förmodligen avses den dag avläm
nande bort äga rum eller den tidigare dag avlämnande ägt rum, resp, den
dag luftfartyget skolat anlända eller den tidigare dag då luftfartyget anlänt
eller befordringen avbrutits. Se också järnvägstrafikstadgan § 91, som för
vissa fall räknar tiden från godsets utlämnande, i andra från leverans
fristens utgång.
37 Se nedan § 58 vid not 91—92.
38 H 1946 s. 34. Jfr Hessler i SvJT 1955 s. 40 f.
39 Jfr KProp 1901 nr 39 s. 48 om preskriptionsregeln i 13 § av 1901 års
lag om olycksfall i arbete.
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erkännande som lämnats efter det att preskriptionstid börjat
löpa hindrar ju preskription.40 Däremot har det sagts att nyttjanderättslagens preskriptionsregler icke äro tvingande, och
detta har motiverats med att »den allmänna uppfattningen
torde vara, att man är oförhindrad att på förhand avstå från
den förmån, som ligger i en från den allmänna preskriptionen
avvikande kortare sådan».41 Belägg ur praxis saknas dock.
Regressrätten vid garanti för tredje mans prestation ger här
liksom vid tioårspreskription upphov till vissa speciella pro
blem.
Vid tioårspreskription gäller att borgenären är skyldig att
bryta preskription gentemot tredje man, såvida han vill bevara
sin rätt emot garanten. Anledningen härtill är att garantens
regressrätt gentemot tredje man upphör, om borgenärens an
språk mot tredje man bortfaller på grund av tioårspreskrip
tion.42
Vid specialpreskription äro hithörande regler i flera fall
konstruerade på annat sätt.
Av särskilt intresse äro de former av specialpreskription, vid
vilka preskriptionsavbrott sker endast genom att talan instäm
mes inom viss tid.43 En preskriptionsregel av detta slag anses
i allmänhet gälla endast i förhållandet mellan borgenären och
tredje man och i förhållandet mellan borgenären och garanten,
men däremot icke i förhållandet mellan den regressökande
garanten och tredje man. Det har då icke varit nödvändigt att
till skydd för garanten ålägga borgenären att bryta preskription
mot tredje man. Om sålunda borgenären instämmer garanten
inom föreskriven tid, har han bibehållit sin rätt mot denne även
om han förlorat sin rätt mot tredje man.44 Sedan garanten
40 Se nedan § 58 not 90.
41 Detta av Skarstedt (Lagen om nyttjanderätt, 1 uppl. s. 11'1 samt
senare uppl.) gjorda uttalande åberopas av Walin (Hyreslagen3 s. 221).
Jfr också L e j m a n, Hyresvärd och hyresgäst, s. 246.
42 Se ovan § 24 vid not 76 och § 57 vid not 72—74.
43 Se nedan § 58 vid not 81—88.
44 H 1929 s. 346 (borgen), 1935 s. 199 (arrende). Men om olika tider
gälla för garanten och för tredje man måste borgenären instämma garan

677

§ 58

FÖRÄNDRING OCH UPPHÖRANDE

betalat, är denne oförhindrad att göra gällande sin regressrätt
mot tredje man.45 Denna regressrätt är i allmänhet endast
underkastad tioårspreskription.46 Bilskadelagen och luftfartsskadelagen ha emellertid infört en särskild preskriptionstid på
ett år från det garanten frivilligt betalat eller dömts att betala
till borgenären, en preskriptionstid som dock gäller allenast
regressrätt grundad på ifrågavarande lagar, icke regressrätt
grundad på culparegeln.47
En specialreglering av ungefär samma innebörd återfinnes
i växel- och checklagarna.48 Frågan om preskription bedömes
särskilt i förhållande till varje gäldenär. Har en överlåtare
inlöst växeln, kan han föra återgångstalan mot annan över
låtare eller mot utställaren, även om den ursprunglige växel
innehavaren låtit sitt anspråk mot denne preskriberas. Dock
gäller här en särskild preskriptionstid för återgångstalan, vilken
ten innan tiden för talan mot tredje man utlupit, se H 1916 s. 568, 1929
s. 346, jfr 1884 s. 105.
45 Se SJA I s. 463, XXIII s. 503, XXXIV s. 472, H 1940 s. 294 (borgen)
samt KProp 1886 nr 3 s. 17 och W i n r o t h, Skadestånd2, s. 185 och
342. Se också de i föreg. not nämnda avgörandena, vilka måste förutsätta
att regressrätten kvarstår. Annorlunda SvJT 1918 rf. s. 84 (hyra). I 1940 års
fall ansågs emellertid regressrätten icke bevarad av ett av garanten före
preskriptionstidens utgång givet erkännande (jfr också SJA XXIII s. 503).
Beträffande regress enligt 1902 års lag om elektriska anläggningar må
dock antecknas, att Winroth anser sig böra — mot en antydan i motiven —
tolka preskriptionsregeln i 11 § så att den avser jämväl regressanspråk.
Därav drar han den slutsatsen att man bör även i övrigt tillämpa den för
tioårspreskription gällande principen att borgenärens anspråk mot garan
ten ej överlever borgenärens anspråk mot tredje man. Se Skadestånd2
s. 285 f.
46 Någon tvekan har rått huruvida icke regeln om borgenspreskription
skulle kunna tillämpas vid regress mot medlöftesman. Denna tanke har
dock avvisats, se SJA I s. 463, H 1893 s. 567. Jfr Hasselrot, HB, III2
s. 275 ff.
47 Se bilskadelagen 9 § 1 st. 2 p., luftfartsskadelagen 6 § 1 st. 2 p. och
KProp 1916 nr 8 s. 18.
48 VxL 70 §, ChL 52 §. Jfr dock H 1923 s. 656, där flera personer voro
solidariskt ansvariga på grund av att de gemensamt utställt en växel; här
tillämpades de för tioårspreskription gällande principerna då växelinne
havaren försummat att bevara sin återgångstalan mot en av utställarna.
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börjar att löpa då den regressberättigade inlöste växeln eller
preskription bröts mot honom. Motsvarande gäller ifråga om
check.
För växelgäldenärs regress mot godkännaren har man stan
nat för en annan lösning. Samma preskriptionstid gäller för
växelinnehavarens anspråk mot godkännaren som för regressanspråket mot godkännaren, men denna tid är avsevärt längre
än den preskriptionstid som gäller för växelinnehavaren gent
emot en regressberättigad växelgäldenär. Därmed vinner man
att den som inlöser växeln alltid har tid på sig att föra regresstalan mot godkännaren.49

4. Avbrott i preskription.

Vi ha förut sett att vissa sakrättsliga anspråk äro under
kastade preskription. Ibland är preskriptionsregeln så beskaf
fad att preskription avbrytes genom en exekutionsåtgärd, men
endast med den verkan att åtgärden kan föras till slut. I den
mån anspråket icke tillgodosetts genom exekutionen faller det
definitivt bort.50 I andra fall har preskriptionsavbrottet den
verkan att anspråket därefter icke alls preskriberas.51
När det gäller obligatoriska anspråk är preskriptionsreglernas
konstruktion en annan. Då preskription brutits, börjar ny pre
skriptionstid att löpa.
Om brytande av tioårspreskription ger preskriptionsförordningen regler i §§ 1 och 3.
Preskription brytes till en början genom vissa åtgärder från
borgenärens sida. Huvudregel är att avbrott sker genom att
gäldenären kräves på prestation eller åtminstone erinras om
49 VxL 70 § 1 st. Teoretiskt kan dock den siste i en regresskedja på
mer än fem personer gå miste om regressrätt mot godkännaren om han ej
vidtar någon åtgärd förrän han själv blir sökt. Jfr Eberstein, Växel
rätten, s. 200 not 3.
30 Se om preskription av panträtt och förmånsrätt ovan § 57 vid not
22, 23 och 27.
31 Detta inträffar vid återvinningsanspråk som avse viss egendom (ovan
§ 57 vid not 16) samt vid anspråk på egendom som utskiftats vid likvida
tion av aktiebolag eller ekonomisk förening (ovan § 57 vid not 52).
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sin skyldighet att prestera. Krav eller erinran skall framställas
av borgenären52 och riktas till gäldenären (eller behörig före
trädare för denne) ;53 det skall därjämte vara av en viss be
stämdhet.54 Kan gäldenären ej anträffas, har borgenären möjlig
het att bryta preskription genom anmälan till myndighet och
annonsering i allmänna tidningarna.55
En särskild form av krav utgör inledandet av ett processuellt
förfarande mot gäldenären. Delgivning av stämning är sålunda
en praktiskt viktig form för preskriptionsavbrott. Avgörande
är den tidpunkt då delgivning sker med gäldenären, icke den
tidpunkt då stämningsansökan ingives. Detta var tidigare obe
stritt och det är icke åsyftat att RB 1944 13:4 skall medföra
någon ändring däri, ehuru lagrummet i andra avseenden
skjuter tidpunkten för stämningsansökningens ingivande i för
grunden.56 Även bevakning i gäldenärens konkurs och anmä
lan på grund av kallelse å okända borgenärer anses avbryta
preskription, ehuru dessa åtgärder icke kunna sägas vara i
sträng mening vidtagna hos gäldenären.57 Likaså har en utmät52 Se F e h r, Fordringspreskription, s. 256 f. Jfr SkbrL 25 §, som förut
sätter att krav framställt av den som med orätt påstår sig vara borgenär
icke verkar till förmån för den som i verkligheten är borgenär. Jfr också
H 1926 s. 617.
53 Jfr H 1879 s. 497 (krav mot bolag, framfört till en personligen an
svarig bolagsman, bröt ej preskription mot denne). Fransk rätt medger
däremot vid vissa former av solidaritet att preskriptionsavbrott får ske
mot en gäldenär med verkan även mot de övriga, se P 1 a n i o 1 II nr 1877.
Jfr också SvJT 1940 rf. s. 42 (krav mot dödsbodelägare som satt i boet
bröt preskription mot annan delägare som ej gjort sig urarva).
54 Jfr H 1878 s. 276 (delgivning av revisionsanmärkning ej tillräcklig),
1933 s. 444 (riksdagsmotion bröt ej preskription mot kronan).
55 PreskrF § 1 st. 2 och 3. Se F e h r, a.a. s. 259 ff.
66 Se SOU 1938:44 s. 187 samt Ekdahl i TfSA 1951 s. 50 f. Om del
givning med bortovarande jfr RB 33:12 samt H 1900 s. 112 och F e h r,
a.a. s. 261 f. Om specialpreskription se nedan § 58 vid not 82.
57 Se Nordling, Präskription, s. 111, Hasselrot, HB, II2 s. 229,
F e h r, a.a. s. 257 f. Ekdahl, Fordran i konkurs, s. 38, vill av historiska
och praktiska hänsyn låta den nya preskriptionstiden löpa från bevakningstidens utgång; härmed överensstämmer SvJT 1935 rf. s. 20.
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ningsförrättning ansetts avbryta preskription även om gäldenären icke kallats till denna.58
Om sålunda inledande av ett processuellt förfarande bryter
preskription, så gäller detsamma även vissa fortsatta åtgärder
under ett sådant förfarande, oavsett om de inneburit någon
direkt kontakt med gäldenären. Ny preskriptionstid löper alltså
från den dag dom gavs, dock ej om det särskilt föreskrivits att
domen skulle kungöras gäldenären, i vilket fall preskriptionstid
löper från den tid då gäldenären »sist hördes eller till hörande
kallades».59 Avbetalning från gäldenärens konkursbo anses
också avbryta preskription gentemot denne.60
Slutligen har ett beslut, varigenom ansökan om inteckning
bifalles eller förklaras vilande, liksom en anteckning om inne
hav av inteckningshandling preskriptionsavbrytande verkan
mot ägaren av den intecknade egendomen.61
Krav eller erinran skall avse en viss fordran. Det kan upp
stå tvekan huruvida ett krav som avser en viss fordran jämväl
bryter preskription beträffande en annan därmed nära sam
manhängande fordran. Skall t.ex. ett krav på huvudstolen av
en fordran bryta preskription jämväl beträffande anspråket på
ränta? Något avgörande härom synes ej finnas; måhända är
58 H 1904 s. 214, jfr Fehr, a.a. s. 262.
59 PreskrF § 4. Jfr H 1895 s. 478 (beslut under rättegången), 1946 s. 175
(förbehåll om rätt till ytterligare ersättning åberopat i dom). En dom
rörande ett anspråk som över huvud taget icke preskriberas behåller sin
kraft under obegränsad tid. Se t.ex. H 1903 s. 476 (plenum, dom på under
hållsbidrag) .
60 H 1888 s, 468, 1900 s. 445, 1919 s. 286. Konkursens avslutande bryter
däremot ej preskription, se H 1928 s. 3 (annorlunda vid växelpreskription,
se nedan § 58 vid not 87). Enligt Ekdahl, Fordran i konkurs, s. 37 f.,
skulle avbetalningen ha verkan även om den inträffar mer än tio år från
bevakningen.
61 PreskrF § 3 enligt lydelse 15/6 1934. Tidigare nämndes här blott inteckningsförnyelse, men rättspraxis hade tillmätt bifall och vilandeförklaring samma verkan, se H 1935 s. 61 resp. 1924 s. 648. Jfr F e h r, a.a.
s. 258. 1934 års lagändring innebar alltså dels att denna praxis lagfästes,
dels att förnyelse utbyttes mot anteckning om innehav. Har gäldenären
avhänt sig intecknad fastighet, har åtgärden ej verkan mot honom, även om
han alltjämt har lagfart, se H 1935 s. 61, SvJT 1923 rf. s. 7.
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det så att redan upplupen ränta måste nämnas särskilt men ej
anspråk på ränta för framtiden.62
Även åtgärder från gåldenärens sida kunna bryta tioårspreskription. I lagtexten talas om »avbetalning å huvudstol
eller räntebetalning, som av gäldenär eller med hans vetskap
gjord är, så ock annat gäldenärs erkännande av fordringens
tillvaro».63
Ett erkännande skall ske i förhållande till borgenären eller
en representant för denne.64 Att gäldenären förmår tredje man
att påtaga sig förpliktelsen har icke ansetts medföra preskriptionsavbrott.65 Ej heller har sådan verkan tillagts en regressberättigad gäldenärs reservationsvis vidtagna åtgärder mot
tredje man.66 Att en skuld upptages i bouppteckning efter av
liden gäldenär bryter ej preskription, såvida icke borgenären
är närvarande vid förrättningen.67 Däremot har gåldenärens
uppgift till bouppteckning i hans konkurs denna verkan.68
Ifråga om fullgörelse såsom erkännande uppkommer ej
samma problem; dock är att anteckna att fullgörelse till en av
borgenären anvisad tredje man bryter preskription, även om
borgenären ej tar någon del i fullgörelsen.69
62 Jfr nedan § 58 vid not 70—74 om avbetalning på huvudstolen. Se
vidare H 1927 s. 5 (köpare hade åtagit sig gentemot säljare att svara för
flera inteckningar; avbrott beträffande en inteckning gällde ej beträffande
annan). Jfr också nedan § 58 vid not 88 om specialpreskription.
63 PreskrF § 3. Avbetalning vid utmätning eller i konkurs anses såsom
en av borgenären vidtagen åtgärd, se ovan § 58 vid not 58 och 60. Annor
lunda dock Hasselrot, HB, II2 s. 237, och densamme, Några spörsmål
ang. preskription, s. 53.
64 Alltför strängt håller man måhända ej på att representanten skall
vara behörig, om blott partsställningen är klar, jfr H 1887 s. 317 (kyrk
värd för församling), 1910 s. 75 (dödsbodelägare för dödsbo).
65 H 1876 s. 57, jfr F e h r, Fordringspreskription, s. 250 f.
66 H 1876 s. 53, 1878 s. 336.
67 H 1878 s. 362 och 477, 1910 s. 75, 1934 s. 462. I 1910 års fall förelåg
därjämte det förhållandet, att fordran under gåldenärens medverkan upp
tagits såsom tillgång i borgenärens bouppteckning; även detta ansågs bryta
preskription. Upptagande i arvskifte efter gäldenären, vari borgenären ej
har del, bryter ej preskription, se H 1878 s. 477, 1934 s. 462.
38 H 1921 s. 440.
69 Jfr H 1892 s. 171, 1893 s. 47, 1899 s. 136, 1907 s. 298, 1940 s. 601.
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Erkännande eller fullgörelse skall avse en viss fordran.70 Av
betalning bryter preskription för den fordran, varav en del
betalas, medan räntebetalning bryter preskription för den ford
ran varå räntan löper.71 I allmänhet bereder denna gränsdrag
ning icke någon svårighet; det förekommer dock att tvekan kan
uppstå huruvida det som betalas utgör ränta på en viss ford
ran,72 resp, en del av en viss fordran.73 Däremot bryter avbetal
ning på kapitalet icke preskription beträffande ränta för förflu
ten tid; icke heller bryter räntebetalning preskription ifråga
om tidigare till betalning förfallen ränta.74
Då preskriptionsförordningen tillmäter avbetalning preskrip
tionsavbrytande verkan syftar den närmast på penningpresta
tion. Även annan fullgörelse har emellertid samma effekt.75
Dock får man förmodligen undantaga sådan fullgörelse som
består i ren underlåtenhet,76 däremot icke fullgörelse som består
däri att gäldenären tål något.77
Även här ifrågakommer en distinktion mellan den centrala
förpliktelsen och därur uppkomna periodiska förpliktelser. Om
sålunda den kontinuerliga fullgörelsen av ett arrendeavtal
bryter preskription beträffande arrendatorns förpliktelse sedd
70 I H 1917 s. 40 var fråga om ett tillräckligt tydligt erkännande givits.
Jfr också H 1882 s. 316 och 1933 s. 444.
71 Jfr H 1882 s. 316 och SvJT 1926 rf. s. 7 ang. obestyrkta anteck
ningar på skuldebrev.
72 Se om undantagsförmån såsom ränta å ogulden köpeskilling H 1892
s. 171, 1893 s. 47, 1897 s. 584, 1899 s. 136, 1907 s. 298 samt F e h r, a.a.
s. 244 ff. Jfr också H 1938 s. 266.
73 Se H 1914 s. 150 (hade arbetsgivare genom att betala understöd
erkänt sig vara skadeståndsskyldig för olycksfall i arbete?). Jfr också
H 1884 s. 113 (löftesmäns delbetalning till borgenären innebar intet erkän
nande av medlöftesmans regressanspråk beträffande återstoden av löftesmannens andel av skulden), 1940 s. 601 (utgivande av undantagsförmån
avbröt preskription beträffande annan förpliktelse på grund av samma
köpehandling).
74 Se SvJT 1943 rf. s. 2 samt Hasselrot, Några spörsmål ang. pre
skription, s. 31.
75 Se om undantag ovan § 58 not 72. Jfr också SvJT 1920 rf. s. 77.
76 Så F e h r, Fordringspreskription, s. 232 f.
77 Se H 1890 s. 239 (förpliktelse att tåla nyttjande).
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såsom helhet, så gäller detta icke de årliga arrendebeloppen,
beträffande vilka preskription särskilt måste brytas. Däremot
anses anspråk på ersättning för förbättringar följa förpliktel
sen i dess helhet.78
Icke sällan avstår en gäldenär från att åberopa preskription
och ger efter preskriptionstidens utgång ett uttryckligt erkän
nande av anspråkets bestånd. Ett dylikt erkännande blir att
betrakta såsom ett nytt åtagande och faller utanför den typ av
erkännanden som här diskuteras.79
Om borgenären är legal representant för gäldenären eller
tvärtom, kunna reglerna om preskriptionsavbrott icke tilläm
pas. Så länge dylik identitet föreligger antar man att preskrip
tionstid icke alls löper.80
När det gäller brytande av specialpreskription kräves i det
alldeles övervägande antalet fall att borgenären skall anhängiggöra talan mot gäldenären.81 Härmed åsyftas i första hand att
talan skall inom föreskriven tid väckas vid domstol i det ordi
nära processförfarandet, vilket numera enligt RB 13:4 innebär
att ansökan om stämning skall hava inkommit till rätten inom
tiden; däremot får delgivning ske senare.82 Härmed likställes
att anspråk framställes kvittningsvis inför rätten.83 Talan kan
emellertid också anhängiggöras i annan processform.84 Även
78 Se Nordling, Präskription, s. 105, och Hasselrot, Några
spörsmål ang. preskription, s. 39.
79 Se H 1897 s. 459, 1921 s. 275, 1926 s. 426, SvJT 1920 rf. s. 20. Jfr
dock F e h r, a.a. s. 292 f. Jfr även Lassen, Alm. Del3, § 69 vid not 83.
80 Se H 1913 s. 590, 1914 s. 26. Se vidare FÄB I 1921 s. 296, Nord
ling, Präskription, s. 103 f., W i n r o t h, Svensk civilrätt, IV s. 162 och
223, samt F e h r, a.a. s. 240 f. Jfr H 1938 s. 266 (se ovan § 58 not 72).
81 Preskription av ränte- och utdelningskuponger brytes genom krav eller
erinran hos gäldenären. Kravet måste emellertid åtföljas av ett företeende
av kupongen eller ett, eventuellt ogrundat, påstående att kupongen för
kommit. Se SkbrL 25 §. Se vidare flottningslagen 9 § och VL 4: 6.
82 Se H 1954 s. 420 samt SOU 1938:44 s. 187 och 1944: 10 s. 247 f.
Annorlunda beträffande tioårspreskription, se ovan § 58 vid not 56.
83 Se SOU 1938:44 s. 186 f. och 1944: 10 s. 247. Jfr H 1951 s. 165 (an
märkning mot redovisning). Se också VxL 71 §, ChL 53 §. Jfr ovan § 7
vid not 22.
84 Se lag 20/12 1946 om tid för framställande av anspråk mot löftes-
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bevakning i gäldenärens konkurs godtages såsom preskrip
tionsavbrytande åtgärd.85
För att en åtgärd av nu angivet slag skall bryta preskription
måste den emellertid fullföljas därhän att anspråket utdömes
eller talan på annat sätt leder till ett positivt resultat. Om alltså
talan återkallas eller avvisas, förfaller den preskriptionsavbry
tande verkan av anhängiggörandet. 86 Beträffande växel- och
checkpreskription gäller dock en annan regel: om ej saken föres
till slut skall ny preskriptionstid begynna att löpa från den dag
då saken sist handlades.87
Den talan, som sålunda anhängiggöres, måste innefatta en
precisering av det anspråk preskriptionsavbrottet skall avse.
Man torde här ställa ganska stora krav på att anspråket skall
angivas fullständigt. Det anses emellertid tillåtet att vid an
hängiggörandet av ett skadeståndsanspråk förbehålla sig rätt
att senare kräva ytterligare ersättning.88
Om gäldenären efter det att preskriptionstiden börjat löpa
erkänner sig vara betalningsskyldig, torde detta göra annan
åtgärd för preskriptionsavbrott överflödig, åtminstone om er
kännandet tar den formen att ett skuldebrev (ev. en växel) ut
man (»anspråket eljest hos domstol eller domare gjorts i laga ordning
gällande»). Se också lag om skiljemän 27 §. Jfr SOU 1925:21 s. 110 och
1935: 18 s. 195. SjöL 284 § och FAL 29 § nämna särskilt det alternativet
att anspråket kommit under behandling hos dispaschör.
85 H 1891 s. 495 (borgen), SvJT 1924 rf. s. 36 (hyra), VxL 71 §, ChL
53 §. Så också FGB IV 1918 s. 267 samt SOU 1925:21 s. 110 och 1935:18
s. 195. Det har emellertid gjorts gällande (Ekdahl, Fordran i konkurs,
s. 36 f.), att sådan specialpreskription, som främst åsyftar att frågan om
fordran uppkommit skall avgöras medan bevisningen är färsk, bör kunna
brytas genom bevakning endast såvitt angår betalningsrätt i konkursen
ifråga. Denna åsikt har godtagits i ett hovrättsavgörande om hyrespreskription, SvJT 1940 rf. s. 47.
86 Se SOU 1944: 10 s. 248. Jfr också FGB IV 1918 s. 267 f., SOU 1925:21
s. 110 och 1935: 18 s. 195 samt H 1886 s. 425 (talan ej fullföljd) ävensom
H 1919 s. 53 och SvJT 1916 s. 389 (rf.; talan avvisad). Annorlunda H 1907
s. 3 (talan avvisad, dock först i högre instans). Att talan av KB hänvisats
till domstol hindrade ej att avbrott skett, se H 1874 s. 505.
87 VxL 71 §, ChL 53 §. Jfr H 1916 s. 595 (stämning till orätt forum
bröt preskription). Jfr också lagrådet i KProp 1932 nr 2 s. 167 f.
88 H 1933 s. 43.
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färdas.89 Växelpreskription brytes dock ej genom erkännande;
säkerligen gäller detsamma checkpreskription.90
Sedan specialpreskription avbrutits löper i allmänhet icke
någon ny sådan preskription utan blott tioårspreskription.91
Beträffande växlar och checkar gälla dock särskilda regler:
sådant avbrott som leder fram till en dom (eller en i rättegång
träffad förlikning) medför att tioårspreskription börjar löpa,
medan annat avbrott blott medför att ny specialpreskription
löper från den tid då det anhängiggjorda förfarandet senast
handlades.92
Det kan förekomma, att borgenären av yttre omständigheter
hindras att bryta preskription. Detta förhållande beaktas av
växel- och checklagarna, vilka stadga, att preskriptionstiden
förlänges om det uppstår hinder »i lagbud, som utfärdats inom
eller utom riket, eller annat oöverstigligt hinder (force majeure) ».93 Hindret medför att preskriptionstiden förlänges så att
den icke utlöper tidigare än en månad efter hindrets upp
hörande.94 Samma regel gäller annan specialpreskription, i den
mån hindret beror på att gäldenären erhållit anstånd med betal
ning enligt moratorielagen och borgenären på grund härav är
förhindrad att anhängiggöra talan eller vidtaga annan preskrip89 H 1946 s. 34 (växel utfärdad å hyresbelopp). Annorlunda möjligen
FGB IV 1918 s. 268. Att gäldenären inlåter sig på förhandlingar räcker
däremot ej, se H 1925 s. 564. H 1886 s. 425 förklaras måhända därav att
erkännandet, som vid delgivning av lagsökningsansökning tecknats på
denna, ansågs vara en processhandling som förlorade sin verkan då lag
sökningen ej fullföljdes (jfr ovan § 7 vid not 22).
90 H 1918 s. 429, jfr Eberstein, Växelrätten, s. 203. Annorlunda
NT 1874 s. 237. Däremot kan en växel genom påskrift av samtliga intres
senter prolongeras, H 1927 s. 649.
91 Se H 1874 s. 505 (borgen), FGB IV 1918 s. 267 samt SOU 1925:21
s. 110 och 1935: 18 s. 195.
92 Se H 1891 s. 500, 1897 s. 28, 1908 s. 32 samt lagrådet i KProp 1932
nr 2 s. 167 f. Finsk rätt är benägen att tillämpa samma regel på borgenspreskription, se FJFT 1944 s. 390 ff., 1945 s. 261.
93 Se om detta begrepp ovan § 30 vid not 33 ff.
94 VxL 71 och 54 §§, ChL 53 och 48 §§. Jfr ovan § 58 vid not 48—49.
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tionsavbrytande åtgärd.95 Slutligen ger HB 18:9 borgenären
rätt att åberopa »laga förfall» såsom ursäkt för att preskriptionsavbrott ej skett.
Det är synnerligen ovisst om domstolarna skulle anse sig
befogade att i andra fall beakta att en borgenär kan hava varit
förhindrad att bryta preskription. I varje fall är det vedertagen
uppfattning att bestämmelsen i RF 18 § om återställande av
försutten tid endast avser rent processuella tidsbestämmelser
och ej preskriptionsbestämmelser, icke ens om dessa för preskriptionsavbrott kräva att talan skall väckas inom viss tid.96
Under det senaste världskriget ansågs det emellertid erforder
ligt att tillfälligt frångå denna ståndpunkt och medge att för
sutten tid kunde återställas jämväl för andra frister än rent
processuella sådana.97 Dessutom suspenderades preskriptionen
av ränte- och utdelningskuponger under åtskilliga år.98
Tysk rätt har i BGB § 203 en generell bestämmelse att ett hinder
på grund av »Stillstand der Rechtspflege» eller vis major under de
sista sex månaderna av preskriptionstiden uppskjuter preskriptionen
med den tid hindret varat.

5. Verkan av preskription.
Verkan av preskription är i princip att gäldenärens förplik
telse upphör. Dock måste man räkna med att vissa rättsverk
ningar av förpliktelsen ibland kvarstå även efter det att pre
skription inträtt.
Preskriptionsförordningen § 2 nämner såsom verkan av tio
årspreskription att borgenären »have sin talan emot gäldenären
förlorat». Detta tolkas allmänt så, att borgenären icke längre
kan vid domstol göra gällande påföljder av underlåten upp95 Se moratorielagen 4 §. Däremot synes moratorium icke kunna utgöra
hinder för brytande av tioårspreskription genom erinran.
96 Se H 1931 s. 685 (preskription av rätt till återvinning i konkurs), 1944
B 150 (preskription enligt bilskadelagen). Jfr RB 58:11. Se vidare Kal
lenberg, Civilprocessrätt, II s. 1626 not 5, samt Welamson i SvJT
1950 s. 800 ff.
97 Lag 26/4 1940 med särskilda bestämmelser angående domstolarna och
rättegången vid krig eller krigsfara 11 §.
98 Se lag 4/6 1943 samt senare lagar i samma ämne.

687

§ 58

FÖRÄNDRING OCH UPPHÖRANDE

fyllelse (resp, påföljder av garanti), men att vissa andra rätts
verkningar kvarstå. Preskriptionsförordningen nämner själv i
§ 7 en sådan rättsverkan: en preskriberad fordran kan allt
jämt användas för kvittning, under förutsättning att fordring
arna stått emot varandra innan preskription inträtt." Det anses
vidare att en preskriberad förpliktelse alltjämt har den verkan
att en eventuell fullgörelse icke kan återkrävas enligt eljest till
lämpliga regler om condictio indebiti.99
100
Det nu angivna rättsläget har manyjfta uttryckt så, att det
trots preskriptionen kvarstår en »naturlig» fordran, dvs. en
fordran som icke kan utkrävas.101
Till frågan om preskriptionens verkan hör också det process
rättsliga problemet huruvida preskription skall beaktas ex of
ficio i ett förfarande som eljest behärskas av dispositionsprincipen.
Det är vedertagen uppfattning att tioårspreskription icke
skall beaktas ex officio i den ordinära processen.102 Detta gäller
förmodligen även de fall då svaranden helt uteblivit.103 Däremot
synas meningarna vara delade huruvida samma regel skall tilllämpas i lagsökningsförfarandet.104 I varje fall anses det att
preskription skall beaktas ex officio på exekutionsstadiet.105
99 Se ovan § 6 vid not 6. Jfr H 1892 s. 176 (då gäldenären försummat
kvitta med preskriberad motfordran, kunde han i särskild rättegång ut
kräva denna).
109 F e h r, Fordringspreskription, s. 284, Hasselrot, Några spörs
mål ang. preskription, s. 70 f. Jfr H 1878 s. 229. Hult vill dock lösa
frågan om condictio indebiti efter andra linjer, se Juridisk debatt s. 88 f.
101 Jfr F e h r, a.a. s. 265 ff.
102 Se t.ex. H 1903 s. 384. Endast från denna utgångspunkt kan det
komma ifråga att, såsom skedde i detta fall, lämna en först i högre
instans gjord invändning om preskription utan beaktande. Jfr Hasselrot, Några spörsmål ang. preskription, s. 71. Se numera RB 50: 25 och
55: 13. Om fordran som utgör påföljd av brott se nedan § 58 not 105.
103 Se RB 44: 8. Om äldre rätt jfr F e h r, a.a. s. 290 f. samt i SvJT
1922 s. 52.
104 Se å ena sidan SvJT 1926 rf. s. 7, å andra sidan SvJT 1926 rf. s. 23
och 1935 rf. s. 58. Jfr F e h r, Fordringspreskription, s. 291 f., och Tryg
ger, Utsökningslagen2, s. 42 f.
195 H 1897 s. 595, SvJT 1918 rf. s. 106. Jfr T r y g g e r, a.a. s. 224,
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Ifråga om specialpreskription, ligger problemet om preskrip
tionens verkningar något annorlunda till. I många fall är pre
skriptionens verkan uttryckt i ordalag som äro likartade med
de i preskriptionsförordningen använda; det talas sålunda på
ett eller annat sätt om talerättens förlust.106 I andra fall har
man valt ett annat uttryckssätt och stadgat att gäldenären skall
vara »fri» 107 eller att borgenären skall vara »sin rätt förlustig».108
Uttryckssätt av den senare typen ha tolkats så, att kvittning
skall vara utesluten och condictio indebiti möjlig.109 Om man
å andra sidan tolkar de förstnämnda uttryckssätten — »tale
rättens förlust» — på samma sätt som motsvarande uttryck i
preskriptionsförordningen, skulle resultatet bli att vi hade två
grupper av regler om specialpreskription, som skilde sig däri
att den ena gruppens regler läte en »naturlig fordran» kvarstå
efter preskriptionstidens utgång, medan den andra gruppens
regler upphävde all verkan av den preskriberade förpliktelsen.
Det är emellertid högst tvivelaktigt om denna gruppindelning
går att genomföra. Vissa av de preskriptionsregler, som stadga
talerättens förlust, tillägga att kvittning dock kan ske i viss
utsträckning, och förarbetena utvisa, att dessa tillägg uppfat
tats än såsom inskränkning av preskriptionens verkan, än så
F e h r, a.a. s. 292, Hassler, Utsökningsrätt, s. 194. I H 1951 s. 573,
som rörde klagan över utmätning, ansåg sig dock JustR Beckman böra
till stöd för att preskription beaktades ex officio åberopa att utmätningen
avsåg en fordran vilken utgjorde påföljd av brott.
100 Så NyttjL 2:41 och 3:41, semesterlagen 25 §, hembiträdeslagen 20 §,
lagen om förenings- och förhandlingsrätt 25 §, järnvägsskadelagen 10 §,
bilskadelagen 9 §, luftfartsskadelagen 6 §, luftbefordringslagen 29 §, 1902
års lag om elektriska anläggningar 11 §, lagen mot illojal konkurrens 13 §,
flottningslagen 9 §. Jfr VL 2:24 och 7:57.
107 Så KF 28/6 1798 om borgenspreskription.
108 Så FAL 29 §, arbetstidslagen för detaljhandeln 8 §, lagen om förbud
mot arbetstagares avskedande med anledning av värnpliktstjänstgöring 6 §,
lagen om förbud mot arbetstagares avskedande i anledning av äktenskap
eller havandeskap 5 §, VL 4:6. Jfr SjöL 284 §, SkbrL 25 §.
109 Om kvittning se H 1903 s. 354, 1914 s. 504 samt F e h r, Fordringspreskription, s. 285, SOU 1925: 21 s. 110 och 1935: 14 s. 108. Om condictio
indebiti se Fehr, a.a. s. 285.
44 — 557460
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som utvidgning av denna.110 Någon stadgad uppfattning om
tolkningen av uttrycket »talerättens förlust» tycks sålunda icke
finnas, och därtill kommer att gruppindelningen ur saklig syn
punkt förefaller godtycklig. Ytterligare är att märka, att man
numera icke torde vara benägen att godtaga en sammankopp
ling av problemet om preskription skall utesluta kvittning med
problemet om preskription skall göra condictio indebiti möjlig.
Slutsatsen av det sagda blir, att det, för de fall i vilka pre
skription säges medföra talerättens förlust, står öppet huruvida
kvittningsrätt kvarstår trots preskription (i andra fall än dem
där särskilda stadganden härom finnas) och huruvida con
dictio indebiti skall vara utesluten trots preskription.
Som vanligt står emellertid växel- och checkpreskription i en
särställning.111
Växelpreskription medför icke att växelinnehavaren förlorar
all rätt. Han kan enligt växellagen 74 § »såsom i vanligt skuldfordringsmål, hos växelgäldenär utsöka vad denne till ford
ringsägarens skada skulle vinna, där fordringen förfölle». Det
göres ibland gällande, att växelinnehavaren därjämte skulle
kunna åberopa det underliggande materiella rättsförhållandet,
om ett sådant finnes och detta ger honom fog för ett anspråk.112
Vi se först på det senare alternativet. När man talar om det
underliggande materiella rättsförhållandet kan detta betyda
två saker. Antingen kan man åsyfta förhållandet mellan utstäl
lare och acceptant. Eller också kan man, om växelinnehavaren
är en annan än utställaren, åsyfta förhållandet mellan växel
innehavaren och hans närmaste förman.
I förhållandet mellan utställaren och acceptanten kan det
110 Se NyttjL 2:41 och 3:41 samt härtill KProp 1907 nr 9 s. 100 ff.
och 145. Se också bilskadelagen 9 § och luftfartsskadelagen 6 § samt till
förstnämnda lagrum KProp 1916 nr 8 s. 27. Se vidare 1935 års förslag till
lag om arbetsavtal 40 §. Om kvittningsproblemen jfr ovan § 6 vid not 1-—9.
111 Se särskilt Lassen i TfR 1894 s. 269 ff., U s s i n g, Enkelte Kon
trakter2, § 20, H o 1 m b o e, Vekselloven, s. 203 ff., samt i TfR 1943
s. 465 ff., 0 vergaard i TfR 1942 s. 396 ff., C a v a 11 i n i SvJT 1921
s. 63 ff., Eberstein, Växelrätten, s. 213 ff., och Hessler i SvJT
1955 s. 38 ff.
112 Se Eberstein, Växelrätten, s. 213.
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vara så att växeln tillkommit på grund av att acceptanten häftat
i skuld till utställaren, t.ex. såsom köpare av varor. Om växeln,
såsom i regel är fallet, utfärdas utan att materiell abstraktion
åsyftas,113 kan man tänka sig att utställaren, om han är växel
innehavare, efter det att växeln preskriberats gör gällande sin
förut befintliga fordran i vanlig ordning. En talan av samma
innebörd kan emellertid, såsom skall framgå av det följande,
grundas även på växellagen 74 §, och det förefaller att i all
mänhet vara en smaksak vilkendera motiveringen som åbero
pas.114 Man skulle också kunna tänka sig att en överlåtelse av
växeln skulle innefatta en överlåtelse av anspråket mot accep
tanten och att därför jämväl annan växelinnehavare än utstäl
laren skulle kunna efter växelns preskription göra detta anspråk
gällande. Det anses emellertid — i motsats mot förhållandet i
fransk rätt — att växelöverlåtelsen icke innefattar en överlåtelse
av det underliggande anspråket mot acceptanten, varför denna
utväg icke är användbar. Annan växelinnehavare än utställaren
kan alltså föra talan mot acceptanten endast om växellagen
74 § ger stöd härför.115
Återstår så möjligheten att växelinnehavare som ej är ut
ställare för talan mot sin närmaste förman, grundad på det
underliggande förhållandet mellan dem. Arten av denna talan
måste bero på hur det underliggande rättsförhållandet är be
skaffat. Om växeln diskonterats hos innehavaren föreligger ett
köp, och en talan mot förmannen skulle innebära en hävning
av köpet på grund av fel och ett återkrav av köpeskillingen.
Har växeln överlämnats såsom likvid för en redan befintlig
skuld, vore det fråga om att utkräva skulden med åberopande
av att betalning ej skett. Reglerna om fel resp, reglerna om datio
in solutum och datio solvendi causa ge emellertid föga stöd för
en dylik talan, och det förefaller uteslutet att gå förbi dessa
regler med en obestämd hänvisning till det underliggande rätts113 Jfr ovan § 56 vid not 43—44.
114 I H 1917 s. 520 åberopade domstolarna växellagen. Ca vallin
(SvJT 1921 s. 64 f.) vill i stället åberopa det underliggande förhållandet
i första hand. Jfr Eberstein, Växelrätten, s. 218.
115 Se Eberstein, Växelrätten, s. 213 f.
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förhållandet in abstracto.116 Rättspraxis ger ej heller något be
lägg för att en talan av nu angivet slag skulle vara möjlig.
Det förefaller sålunda, som om man kunde ur diskussionen
avföra det nu diskuterade alternativet att växelinnehavaren
grundar sin talan på det underliggande rättsförhållandet.117
Om innebörden i växellagen 74 § har det rått ganska delade
meningar. Meningsskiljaktigheterna hava tillspetsats i två teo
rier, valutateorien och befrielseteorien.118 Enligt valutateorien,
som är vedertagen i tysk växelrätt, skall talan riktas mot den
som gottgjort sig valuta för växeln, och denne skall utgiva skill
naden mellan vad han mottagit för växeln och vad han utgivit
för denna.119 Enligt befrielseteorien åter, som hävdas av en över
vägande opinion i nordisk doktrin, skall talan riktas mot den
växelgäldenär som, därest han betalat växeln vid den tidpunkt
då växelrätten gick förlorad, icke skulle ha fått något regress
krav mot annan växelgäldenär, och den mot vilken talan rik
tas skall utgiva just det belopp som kunnat utkrävas på grund
av växeln.120
Befrielseteorien ger en ganska enkel regel, som helt kort kan
sammanfattas så, att talan kan riktas mot den som i växel
förhållandet är täckningspliktig gentemot de övriga. Ett par
punkter, som kunna föranleda tvekan, skola emellertid belysas
närmare.
|,.
I
Den ena punkten gäller det fall att den bland växelgäldenärerna, som är täckningspliktig gentemot de övriga, dock har
116 Så förfara emellertid Holmboe (Vekselloven s. 7) och Eber
stein (Växelrätten s. 219), ehuru de ha starkt avvikande uppfattningar
om när en dylik talan kan bifallas. Mot tanken på att riva upp det under
liggande rättsförhållandet Lassen i TfR 1894 s. 273 f.
117 U s s i n g, Enkelte Kontrakter2, §§ 19 och 20, nämner överhuvud
taget ej detta alternativ.
118 De båda teorierna ställas emot varandra av Holmboe i TfR 1943
s. 465 ff.
118 Valutateorien förordas av C a v a 11 i n i SvJT 1921 s. 64 f. samt av
Overgaard i TfR 1942 s. 396 ff., särskilt s. 405 ff.
120 Befrielseteorien hävdas av Lassen i TfR 1894 s. 269 ff., av
U s s i n g i Enkelte Kontrakter2 § 20, av Helper i Vekselloven s. 275 f.
och av Holmboe i Vekselloven s. 203 ff. samt i TfR 1943 s. 465 ff.
Eberstein, Växelrätten, s. 220 ff., intager en mera odeciderad position.
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ett regresskrav gentemot tredje man, t.ex. därför att han inträtt
i växelförhållandet såsom kommissionär för denne. Ett alternativ
är att utan hinder av detta regresskrav medge att talan får föras
gentemot den täckningspliktige växelgäldenären, för att sedan
låta honom föra kravet vidare mot tredje man. Ett annat alter
nativ är att anse regressrätten mot tredje man utgöra hinder
för talan mot den regressberättigade; i detta fall kan man
antingen ex analogia medgiva växelinnehavaren att föra talan
mot tredje man,121 eller också helt och hållet avvisa växelinne
havaren och låta tredje man vinna på preskriptionen.122
Den andra punkten gäller betydelsen av att den täcknings
pliktige var insolvent vid den tidpunkt då växelrätten bortföll.
Det har av vissa författare gjorts gällande att växelinnehavaren
i dylikt fall skulle kunna föra talan mot den växelgäldenär, som
i ansvarskedjan står närmast den täckningspliktige, medan
andra bestritt riktigheten härav.123
En viktig fråga vid befrielseteoriens tillämpning är om man
skall presumera att den enligt växelregler slutligen ansvarige
— acceptanten resp, utställaren — också är den täckningsplik
tige. Gör man detta får möjligheten till talan enligt växellagen
74 § betydligt större praktisk betydelse än om växelinnehavaren
själv skall finna ut vem som är täckningspliktig och föra bevis
mot honom.124
Valutateorien är mera mångtydig än befrielseteorien, bero
ende på att begreppet valuta kan ha en mycket växlande inne
börd. En vidsträckt användning av detta begrepp medför att
valutateorien i flertalet fall ger samma resultat som befrielse
teorien, medan en snäv tolkning av begreppet har till följd att
121 Så L assen i TfR 1894 s. 297 f.
122 Så H o 1 m b o e i TfR 1943 s. 469 samt U s s i n g, Enkelte Kontrak
ter2, § 20.
123 Att insolvensen skall beaktas anser bl.a. H o 1 m b o e, Vekselloven,
s. 210 ff., och i TfR 1943 s. 481 f. Häremot Lassen i TfR 1894
s. 285 samt, med en viss reservation, U s s i n g, Enkelte Kontrakter2, § 20
II B.
124 H o 1 m b o e, Vekselloven, s. 214 f., vill lägga bevisbördan på accep
tanten (resp, utställaren), medan Lassen i TfR 1894 s. 302 ff. före
träder en för växelinnehavaren ogynnsammare ståndpunkt.
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resultaten i stor utsträckning bli andra och att räckvidden av
växellagen 74 § inskränkes.125
Svensk rättspraxis kan icke sägas hava tagit ståndpunkt för
någotdera av dessa konstruktionsalternativ. Domstolsavgöran
dena kunna förenas med båda teorierna och de knapphändiga
domskälen bygga icke klart på någon av dem, om än ordalagen
ibland erinra om befrielseteorien, ibland om valutateorien.126
Med hänsyn till den dominerande ställning befrielseteorien
intar i doktrinen kan det vara försvarligt att såsom en arbets
hypotes utgå från denna. I praktiken föres talan oftast mot
acceptanten. Man kan i dessa fall konstatera, att det icke existe
rar någon presumtion för att acceptanten är täckningspliktig;
tvärtom tycks praxis ställa ganska höga krav på växelinnehava
rens bevisning.127 Så mycket mera ogillas talan om det befinnes
att annan är täckningspliktig.128 Däremot bifalles talan om det
utredes att acceptanten är täckningspliktig, och såsom tillräck
ligt bevis härför godtages bl.a. att acceptanten vid diskontering
av en låneväxel uppburit valuta för denna.129 Talan mot utstäl
lare eller endossent kan bifallas om det styrkes att denne är
täckningspliktig. 130 Att den täckningspliktige är insolvent har
icke ansetts föranleda att talan skulle kunna föras mot hans
närmaste man i ansvarskedjan.131
125 Se närmare H o 1 m b o e i TfR 1943 s. 473 ff. C a v a 11 i n ger i
SvJT 1921 s. 63 ff. en snäv tolkning av valutabegreppet.
12G Jfr t.ex. H 1892 s. 437 resp. H 1901 s. 326. Märk dock att Caval1 i n, som i SvJT 1921 s. 63 ff. hävdar valutateorien, säger sig ge uttryck
för den vid Stockholms RR tillämpade ståndpunkten.
127 Se H 1891 s. 500 (RRns majoritet), 1894 s. 459, 1899 s. 291 (HD:s
minoritet), 1907 s. 19, i vilka fall talan mot acceptanten ogillades av brist
på bevisning.
128 H 1876 s. 100, 1892 s. 437.
129 H 1901 s. 326, 1917 s. 520, 1946 s. 34, SvJT 1937 rf. s. 54. Se också
H 1924 s. 84 (I och II), där talan mot utställaren av en icke accepterad
växel bifölls.
130 H 1918 s. 456. I H 1874 s. 267 ansågs detta däremot ej styrkt
(3 mot 3).
131 H 1949 s. 670. Jfr om detta fall Fo gelklou i Ekonomisk Revy
1951 s. 451 ff. och Hessler i SvJT 1955 s. 38 ff.
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Om checkpreskription ger checklagen 57 § en regel som sva
rar mot den nu diskuterade regeln i växellagen 74 §. Den väsent
liga olikheten föreligger emellertid, att utställaren av checken
presumeras vara täckningspliktig.132
Även vid specialpreskription uppstår fråga om preskriptio
nen skall beaktas ex officio.
I denna fråga råder synbarligen en stor osäkerhet inom rättslivet. Det är sålunda mycket svårt att få fram några enhetliga
linjer ur rättspraxis, i det att domstolarna stannat än för den
ena lösningen, än för den andra, utan att man kan se anled
ningen till skiljaktigheterna.
HD har sålunda vid ett tillfälle beaktat preskription enligt
sjölagen ex officio,133 vid ett annat intagit motsatt position
beträffande preskription enligt bilskadelagen.134 Särskilt har
frågan om växelpreskription skall beaktas ex officio varit före
mål för delade meningar. Denna typ av preskription står, så
som nyss framhållits, i en särställning dels därför att preskrip
tionen har mera begränsad verkan än annan sådan, dels där
för att frågan har och framför allt har haft en processuell
aspekt på grund av de särskilda bestämmelserna om växel
processen. Det förefaller emellertid som om HD stannat för
att växelpreskription icke skall beaktas ex officio i ordinär
växelprocess.135
132 Se H 1924 s. 84 (II), där det beträffande vissa checkar ansågs styrkt
att utställaren icke var täckningspliktig.
133 H 1926 s. 430. Jfr SvJT 1938 rf. s. 14 om preskription enligt
FAL 15 §.
134 H 1939 s. 662. Jfr SvJT 1924 rf. s. 75 om arrendepreskription.
135 Se H 1932 s. 648. Så också SvJT 1921 rf. s. 59. Annorlunda NT
1874 s. 237 samt SvJT 1921 rf. s. 45 (som dock rör ett tredskoförfarande).
Se vidare SvJT 1922 rf. s. 34 (växelprejudiciering beaktad ex officio) och
s. 79 (motsatt utgång). F e h r (SvJT 1922 s. 49 ff.) har hävdat att växel
prejudiciering och växelpreskription böra behandlas lika och beaktas ex
officio, oavsett om svaranden inställt sig. I SvJT 1945 rf. s. 24 beaktades
växelpreskription ex officio i lagsökningsmål (jfr om denna processform
ovan § 58 vid not 104).
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G. Preklusion.

Reglerna om preklusion karakteriseras därav, att borgenären
ålägges att göra sitt anspråk gällande inom en av myndighet
in casu utsatt frist.136
De viktigaste reglerna om preklusion återfinnas i preskriptionsförordningen §§ 9—17.137 Här stadgas att rätten i vissa
särskilt angivna fall kan utfärda kallelse å okända borgenärer.
Det rör sig om fall då det är av stor betydelse att kunna få till
stånd en fullständig överblick över gäldenärens ställning, näm
ligen då en fysisk person avlidit eller en juridisk person skall
likvidera, och vidare då en gäldenär skall deltaga i bodelning
eller blivit omyndigförklarad. I dessa fall utsätter rätten på
ansökan en bevakningstid på sex månader och utfärdar kun
görelse härom i viss ordning. Den som ej anmäler sin fordran
hos rätten eller hos gäldenären inom utsatt tid, har förlorat
sin talan, om ej gäldenären visas hava haft kännedom om ford
ringen inom samma tid.138
Begreppet fordran skall uppenbarligen hava samma innebörd
som när det gäller tioårspreskription.139 Även verkan av pre
klusion är reglerad i överensstämmelse med verkan av tioårs
preskription.140
Preklusion uteslutes som sagt av att gäldenären haft vetskap
om fordringen. Tillämpningen av denna regel kan ibland ge
anledning till tvekan.141 Gäller det en avliden gäldenär skall
vetskapen uppenbarligen föreligga hos dem som äga företräda
dödsboet, gäller det åter en juridisk person blir det fråga om
136 Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 43.
137 Se H a s s e 1 r o t, Några spörsmål ang. preskription, s. 79 ff.
138 Enligt PreskrF § 17 kan även bevakning i konkurs eller anmälan till
offentlig ackordsförhandling utan konkurs hindra preklusion.
139 Jfr PreskrF § 14, som från preklusion undantager rätt på grund av
inteckning och handpanträtt. Om rätt till undantag se H 1921 s. 639, an
märkt ovan § 57 not 30. Se även SvJT 1932 rf. s. 6.
140 Jfr PreskrF § 14 om kvittning.
141 Se H 1904 s. 145, 1944 s. 435. Känd borgenär behöver ej anmäla
sin fordran, även om han vill göra gällande ett större belopp än det gälde
nären anser sig skyldig att betala, se Hasselrot, Några spörsmål ang.
preskription, s. 85 och 92 f.
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vetskap hos dess likvidatorer eller dem som eljest ombesörja lik
vidationen. Då flera företrädare finnas, har vetskap hos en av
dem ansetts vara tillräcklig.142 Om gäldenären är omyndigförklarad, säger lagtexten särskilt att det kommer an på för
myndarens vetskap.
Andra preklusionsbestämmelser återfinnas i lagstiftningen
om aktiebolag och ekonomiska föreningar. Det gäller här bor
genärernas kontroll över sådana förfoganden — nedsättning
av eget bundet kapital, fusion — som kunna lända till skada
för dessa. Ibland är det stadgat att kallelse skall utfärdas på
okända borgenärer,143 ibland åter skall kallelsen utfärdas på
alla borgenärer, såväl kända som okända.144 I förra fallet inne
bär preklusionen att borgenären icke kommer i betraktande då
det gäller att bedöma tillåtligheten av en åtgärd som kräver alla
borgenärers uttryckliga samtycke, i det senare fallet innebär
preklusionen att borgenären förlorar sin rätt att genom be
stridande lägga hinder i vägen för en viss åtgärd.
Slutligen finnas åtskilliga preklusionsbestämmelser, varige
nom panträtt i fast egendom (resp, i ersättningsbelopp som
utfallit vid tvångsförvärv) kan bringas att upphöra, särskilt
när det gäller mark samfälld för mer än tio fastigheter med
skilda ägare.145

D. Hävd.
Det förekommer att en borgenär kan förlora sin rätt genom
passivitet även ifråga om rättigheter som icke äro underkastade
preskription. Inom förmögenhetsrätten komma därvid sakrättsliga anspråk ifråga. Den som har ett anspråk på undan
röjande av intrång i äganderätt kan förlora detta, och vidare
142 H 1904 s. 34.
143 ABL 67 §.
144 ABL 68, 174 och 175 §§, FL 97 §, lagen om bankrörelse 47 och 48 §§,
lagen om försäkringsrörelse 62 och 63 §§.
145 Se lag 18/10 1907 ang. ryttare-, soldat- och båtsmanstorps befriande
i vissa fall från ansvar för inteckningar i stamfastigheten, lag 29/5 1931 om
avstyckat eller avsöndrat områdes befriande från ansvar för inteckning i
stamfastighet, ExprL 35 och 57 §§, ensittarlagen 14 §, gruvlagen 43 §.
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kan den som har en begränsad sakrätt förlora denna eller få
den inskränkt. En dylik rättsförlust kräver emellertid något mer
än passivitet från borgenärens sida, nämligen därutöver en
aktivitet från gäldenärens sida och i allmänhet god tro hos
denne. Det är därför vanligt att man ser dessa rättsförskjutningar från den positiva sidan. Man talar alltså här icke om
rättsförlust på grund av passivitet utan om rättsförvärv på
grund av hävd, och man behandlar de åsyftade problemen
under rubrikerna förvärv av äganderätt och förvärv av begrän
sad sakrätt. De lämnas därför utanför denna framställning.
F r. V in din g Kruse har i dansk rätt pläderat för en samord
ning av hävderegler och preskriptionsregler. Se Ejendomsretten, I3
s. 526 ff. Härom U s s i n g, Alm. Del3, § 40 I C. Samma tanke åter
finnes redan hos Nordling, som i Präskription §§ 16—33 be
handlar reglerna om hävd.
II KAP. FÖRÄNDRING OCH UPPHÖRANDE GENOM

_ r

INGRIPANDE AV GÄLDENÄREN.

9 59.
Det är icke ovanligt att gäldenären genom en förklaring kan
bringa en förpliktelse att upphöra eller åtminstone förändra
den. Särskilt gäller detta om förpliktelsen avser en fortlöpande
prestation eller flera successiva prestationer.
Sådana ingripanden, som utgöra påföljd av underlåten upp
fyllelse från motpartens sida eller påföljd av att en garanti
träder i funktion, behandlas emellertid icke i detta samman
hang. Det viktigaste fallet av dylika ingripanden är hävning.1
Terminologiskt råder det en viss oklarhet på det område som
nu skall behandlas. Den vanligaste beteckningen på en förkla
ring som åsyftar att en förpliktelse skall upphöra är uppsäg
ning. Denna term användes dock även om förklaringar som
enligt förf:s terminologi böra betecknas såsom hävning.2 Om
1 Se ovan §§ 37—38. Det kan emellertid vara skäl att anmärka, att en
part som skulle kunna häva också kan ha rätt att säga upp utan angivande
av skäl, och att han måhända i en dylik situation föredrager att utöva en
ostridig rätt att säga upp framför att utöva en jämväl befintlig, till sina
verkningar nära överensstämmande men kanske bestridd, rätt att häva.
2 Se t.ex. NyttjL 2:36 och 3:32.
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vänt användes termen hävning någon gång inom det här be
handlade området.3 Vid sidan av termen uppsägning före
komma termerna avbeställning och frånträdande-, dessa använ
das dock utan någon skarp gräns mot termen uppsägning. En
uppsägning som skall ha omedelbar verkan kallas ofta anfordran. Om gäldenären endast åsyftar att förändra förpliktelsen,
säges han påkalla jämkning av denna.
Någon gång kan kravet på en till borgenären riktad för
klaring bortfalla och motsvarande verkan inträda på grund av
en överlåtelse av förpliktelsen eller av egendom till vilken en
förpliktelse är anknuten.
I det följande behandlas i särskilda avdelningar dels förut
sättningarna för gäldenärens ingripande, dels formen för ingri
pande, dels rättsverkningarna av ett ingripande.

A. Förutsättningarna för gäldenärens ingripande.
Inom ett stort område har gäldenären rätt att ingripa med
uppsägning utan att behöva angiva skäl. Man talar här om
gäldenärens fria uppsägningsrätt. Den senaste rättsutvecklingen
har emellertid lett till åtskilliga inskränkningar i denna rätt.
Dessa inskränkningar behandlas lämpligen i anslutning till den
fria uppsägningsrätten.
Inom det område, där uppsägning kan förekomma, påträffar
man också en besläktad företeelse, nämligen rätten att om till
räckliga skäl föreligga tills vidare suspendera en förpliktelse.
Ett annat område karakteriseras omvänt därav att man ut
går från att gäldenären principiellt icke har någon rätt till in
gripande — vilket uttryckes med satsen pacta sunt servanda
— men likväl i viss utsträckning medger honom en sådan rätt
om ändrade förhållanden kunna motivera detta. För dessa in
gripanden vill förf, begagna termerna frånträda resp, påkalla
jämkning.
Gränsen mellan dessa båda områden är betingad av den
historiska utvecklingen. Säkerligen har man att emotse en för
3 Så SjöL 135 §.

699

§ 59

FÖRÄNDRING OCH UPPHÖRANDE

skjutning därhän, att vissa delar av det förstnämnda området
föras över till det sistnämnda.
Ett tredje område karakteriseras därav att gäldenären har
rätt att genom överlåtelse befria sig från en förpliktelse eller
åtminstone begränsa denna.
1. Rätt att säga upp en förpliktelse.
Om gäldenären har uppsägningsrätt innebär detta i allmän
het att han kan säga upp med den verkan att hans förpliktelse
helt upphör och icke ens kvarstår i form av ersättningsskyl
dighet.
I viss utsträckning förekommer dock en rätt att säga upp
med den verkan att förpliktelsen helt upphör i sin ursprungliga
form men däremot kvarstår i form av ersättningsskyldighet.
a) Rätt att säga upp utan ersättningsskyldighet.

En framställning av rätten att säga upp utan ersättnings
skyldighet bör, på grund av rättsutvecklingens nuvarande läge,
börja med en undersökning av det traditionella området för
denna rätt, för att sedan övergå till de av den senaste rätts
utvecklingen betingade inskränkningarna i rätten.
Utgångspunkt är alltså rätten att utan angivande av skäl säga
upp utan ersättningsskyldighet.
En uppsägningsrätt av detta slag kan vara stadgad i avtal
men föreligger även utan avtalsbestämmelse vid åtskilliga typer
av förpliktelser till uppfyllelse. Även garantiförpliktelser kunna
begränsas genom uppsägning, med påföljd att garantin icke
gäller händelser som inträffa efter en viss tidpunkt, resp, för
pliktelser som någon ådragit sig efter en viss tidpunkt.
Om en fortlöpande förpliktelse är ingången för en viss be
stämd tid föreligger i allmänhet ingen uppsägningsrätt; det
förekommer dock någon gång att rätt till förtida uppsägning
stipuleras i avtal.4 En legal rätt till förtida uppsägning ge reg
4 NyttjL 2:3 förbjuder dylika klausuler till jordägarens förmån i
arrendeavtal.
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lerna om maximitid för upplåtelse av nyttjanderätt: maxime
ringen innebär nämligen endast att vardera parten har rätt att
uppsäga avtalet till upphörande vid maximitidens utgång eller
senare.5
Uppsägningsreglema ha emellertid främst betydelse för fort
löpande förpliktelser ingångna för obestämd tid. Innebörden av
att tiden lämnats obestämd är att förpliktelsen å ena sidan icke
är begränsad till viss tid — absolut eller relativt bestämd —,
å andra sidan icke gäller för all framtid. Det återstående alter
nativet är att förpliktelsen kan bringas till upphörande genom
uppsägning. Om en tidsbegränsning saknas, måste man alltså
draga gränsen mellan förpliktelser gällande för all framtid och
förpliktelser gällande för obestämd tid.6 Vissa typer av förplik
telser äro normalt konstruerade för att gälla för all framtid,
t.ex. servitutsförpliktelsen, medan vid andra avtalstyper det
motsatta alternativet kan ligga närmare till hands. Någon all
män regel för detta tolkningsproblem torde icke kunna upp
ställas.7
Att en förpliktelse skall gälla för obestämd tid kan anges på
det sättet att avtalet säges skola gälla »tills vidare».8 Ofta
framträder emellertid en förpliktelse för obestämd tid i den
formen att en bestämd tid är utsatt, med tillägg att denna vid
underlåten uppsägning förlänges under viss annan tid (eller ev.
tills vidare). Denna konstruktion, som brukar karakteriseras
med uttrycket »tyst förlängning», skiljer sig från konstruktio
nen »tills vidare» reellt endast däri, att vissa tider för upphö
5 Se NyttjL 2:4 och 3:3 samt, beträffande annan nyttjanderätt än
arrende och hyra, H 1919 s. 535, 1922 s. 563. Jfr H 1944 s. 28.
6 Jfr ett i KProp 1953 nr 177 s. 30 f. intaget uttalande i lagrådet om
NyttjL 4: 1.
7 Se om kollektivavtal ADD 1929 nr 15, 1931 nr 48. Om servitut jfr
Undén, Sakrätt, II: 22 s. 382 f. Se vidare H 1898 s. 349, 1899 s. 313,
1900 s. 179, 1910 s. 344. Jfr också H 1931 s. 589 (skådespelerska anställd
för en viss pjäs eller för obestämd tid?). Om borgen för framdeles upp
komna skulder se H 1892 s. 331, 1918 s. 502, SvJT 1922 rf. s. 47, 1938 rf. s. 1.
8 NyttjL 2: 2 hindrar emellertid arrendeavtal »tills vidare» och innebär
att avtal med dylik tidsbestämning skola gälla för en tid av fem år.
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rande äro hypotetiskt fastlagda och att uppsägning kan ske
blott till dem.9
Tyst förlängning kan vara stadgad i avtal — detta är särskilt
vanligt beträffande hyresavtal.10 Även lagstiftningen innehåller
i några fall regler om tyst förlängning av avtal slutna för be
stämd tid.11 En speciell variant härav äro reglerna om tyst för
längning på grund av arrendators eller hyresgästs kvarsittande.
Om nämligen ett avtal om arrende eller hyra gällt för viss tid
och nyttjaren kvarsitter efter tidens utgång, måste upplåtaren
inom viss tid uppmana honom att avflytta, vid äventyr att tyst
förlängning inträder.12
Det är icke nödvändigt att båda parterna i ett avtalsförhål
lande äro lika ställda ifråga om uppsägningsrätten. Lagstift
ningen ger sålunda exempel på förhållanden i vilka ena parten
är bunden för all framtid medan andra parten är bunden på
obestämd tid och alltså har uppsägningsrätt.13
Den moderna utvecklingen har, såsom redan antytts, med
fört åtskilliga inskränkningar i rätten att fritt säga upp. Dessa
inskränkningar framstå såsom reservationer till de nu behand
lade reglerna om fri uppsägningsrätt. Inskränkningarna inne
9 Ett avtal för viss tid med förlängningsklausul har emellertid vid tilllämpning av NyttjL 2: 2 godtagits såsom avtal för viss tid, se SvJT 1928
rf. s. 35.
10 Om det fallet att ett hyresavtal stadgar förlängning men ej anger hur
lång denna skall vara, se Walin, Hyreslagen3, s. 32, samt L e jm a n,
Hyresvärd och hyresgäst, s. 42. FAL 31 § ålägger försäkringsgivaren att i
vissa fall varna försäkringstagaren för tyst förlängning, som stadgats i
avtalet.
11 Se FAL 84 § (jfr också 76 §), hembiträdeslagen 5 § samt, för vissa
arrenden, NyttjL 2:52 och 53. Om de sist angivna lagrummen se vidare
nedan § 59 vid not 16.
12 NyttjL 2:2, 3:6. Jfr H 1919 s. 173, SvJT 1919 rf. s. 53, ang. intensi
teten av det kvarsittande som kan medföra tyst förlängning. Jfr också
H 1913 s. 630, 1921 s. 158 (ej tyst förlängning då maximitid men ej avtals
tid utgått), 1932 s. 407 (tyst förlängning då såväl maximitid som avtalstid
utgått?). Se vidare ADD 1930 nr 89, 1931 nr 120, 1932 nr 22, och Lejm a n, Hyresvärd och hyresgäst, s. 60 ff., om ev. tyst förlängning då avtal
upphört att gälla på grund av uppsägning.
13 Se om tomträttsavtal NyttjL 4: 13 och 14, om förhållandet mellan
ekonomisk förening och dess medlem FL 14 §.
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bära ibland att en uppsägningsrätt helt bortfaller, ibland att
en rätt att säga upp utan ersättningsskyldighet försvagas till
en rätt att säga upp med ersättningsskyldighet.14
Inskränkningarna avse i första hand avtal som gälla för obe
stämd tid. önskemålet att tillförsäkra en avtalspart en lång
avtalstid har emellertid lett till att man vidtagit åtgärder jäm
väl beträffande förpliktelser gällande för bestämd tid. Dessa
åtgärder ha skett med växlande teknik. Ibland har man nöjt
sig med att ge tvingande regler om minimitid.15 Ett annat
alternativ är att ge en tvingande regel om tyst förlängning av
avtal som gälla för viss tid, kombinerad med en inskränkning i
uppsägningsrätten.16 Detta alternativ kan varieras så att man i
stället för regeln om tyst förlängning stadgar att ena parten
under vissa förutsättningar kan påkalla förlängning; skillnaden
är i realiteten blott att skyldigheten att taga initiativ flyttas över
till denna part.17 Även rätten att påkalla förlängning behandlas
därför i detta sammanhang.
På arbetsrättens område är det endast fråga om inskränk
ningar i rätten att säga upp avtal slutna för obestämd tid. Man
kan här urskilja två linjer. Dels ha domstolspraxis och lag
stiftning statuerat att vissa uppsägningsanledningar icke god
tagas. Dels har det blivit vanligt att kollektivavtal — dock ej
sådana som beröra medlemmar av Svenska arbetsgivareför
eningen — innehålla begränsningar i rätten att uppsäga. I regel
gälla inskränkningarna blott arbetsgivarens rätt att säga upp,
icke arbetstagarens.
Såsom otillåtna uppsägningsanledningar nämner lagstiftning
en arbetstagarens värnpliktstjänstgöring, trolovning, äktenskap
och havandeskap.18 Vidare är en uppsägning otillåten om den
sker i föreningsrättskränkande syfte eller om den har karak
14 Märk å andra sidan FL 14 §, som förbjuder inskränkningar i den fria
uppsägningsrätten, om de gå utöver en viss gräns.
15 Så NyttjL 2: 50, lag om arrende av viss kommunal jord 2 §.
16 Så NyttjL 2: 51—53.
17 Så hyresregleringslagen 8 §.
18 Se lagar 14/10 1939 och 21/12 1945. Jfr också arbetarskyddslagen
42 § (verksamhet såsom skyddsombud).
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tären av en otillåten stridsåtgärd.19 Slutligen har AD uttalat,
att uppsägningsrätten icke får begagnas »för ett syfte, som
strider mot lag eller goda seder».20 Då det emellertid i regel
måste innebära en oöverkomlig svårighet för den som mottagit
en uppsägning att mot bestridande visa att denna tillkommit
av otillåten anledning, har AD fördelat bevisbördan så, att om
mottagaren gör sannolikt att en otillåten anledning förelegat,
det ankommer på den uppsägande att visa att han haft ett »ob
jektivt godtagbart skäl».21
I kollektivavtal stadgade inskränkningar i uppsägningsrätten
bruka ofta innehålla bestämmelser om turordning vid upp
sägning på grund av arbetsbrist, innebärande att den sist an
ställde skall först avskedas. Vid tillämpningen av dylika klau
suler har AD numera godtagit den principen, att arbetsgivaren
så snart turordning ej iakttagits, oavsett om arbetsbrist före
ligger eller ej, måste visa ett objektivt godtagbart skäl för upp
sägningen.22 Andra klausuler gå längre och vilja ge en uttöm
mande uppräkning av de anledningar som få åberopas till
grund för uppsägning. Måhända får man räkna med att även
klausuler av detta senare slag kunna suppleras med objektivt
godtagbara skäl som icke medtagits i uppräkningen.23
Även hyresregleringslagen begränsar rätten att säga upp avtal
slutna för obestämd tid. En uppsägning kan nämligen av hyres
nämnden förklaras ogiltig, om den finnes strida mot god sed
i hyresförhållanden eller eljest vara obillig.24 En liknande stånd
punkt intar nyttjanderättslagen ifråga om fastighetsägarens
rätt att säga upp ett tomträttsavtal: det skall vara »av vikt för
ägaren att fastigheten användes för bebyggelse av annan art
eller eljest på annat sätt än tidigare».25
19 Se lagen om förenings- och förhandlingsrätt 3 § samt Schmidt,
Kollektiv arbetsrätt, s. 125 ff. och 167 ff.
20 Se ADD 1932 nr 100, 1935 nr 110, 1937 nr 80, 1946 nr 67.
21 Se Schmidt, Kollektiv arbetsrätt, s. 128.
22 Se ADD 1939 nr 140, 1941 nr 48, 71 och 113.
23 Jfr beträffande hävningsanledningar ADD 1946 nr 66.
24 Hyresregleringslagen 7 §. Se närmare Zetterberg & Hedfeldt,
Hyresregleringen2, s. 85 ff.
25 NyttjL 4: 14.
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En tvingande regel om tyst förlängning och begränsning i
uppsägningsrätten ges i lagstiftningen om arrende — man bru
kar här tala om att arrendatorn har en optionsrätt. Denna rätt
gäller endast vissa arrenden och den är icke absolut; den bort
faller om arrendatorn »påtagligen eftersatt sina förpliktelser
enligt arrendeavtalet» och vidare om jordägaren vill återtaga
fastigheten för att själv eller genom familjemedlem bruka
denna, samt om det på grund av särskilda förhållanden måste
anses för jordägaren medföra påtagligt men att arrendatorn
kvarsitter å fastigheten.26
Hyresregleringslagen når en liknande effekt ifråga om avtal
slutna för bestämd tid därigenom att hyresgästen ges en rätt
att påkalla förlängning av hyresförhållandet mot hyresvärdens
vilja, såvida hyresvärdens vägran att medge förlängning stri
der mot god sed i hyresförhållanden eller eljest är obillig.27
Såväl arrendelagstiftningen som hyresregleringslagen ålägga
den som vill utnyttja begränsningarna i uppsägningsrätten att
i tid taga vissa initiativ. Arrendator skall instämma talan inom
en månad efter det han uppsagts, medan hyresgäst har att göra
framställning till hyresnämnden inom fjorton dagar från det
hyresvärden sagt upp avtalet och tydligt meddelat att han ej
önskar låta hyresgästen kvarbo. Rör det sig om hyresavtal för
bestämd tid, skall hyresgästen dels inom skälig tid meddela
hyresvärden att han önskar behålla lägenheten, dels föra saken
till hyresnämnden inom fjorton dagar från det han mottagit
hyresvärdens beslut att vägra förlängning av avtalet.
Om ett avtalsförhållande med användning av någon av de nu
angivna metoderna tvångsförlänges, är det regel att förläng
ningen sker på oförändrade villkor. Arrendelagstiftningen och
hyreslagstiftningen förutsätta emellertid att avtalsvillkoren
kunna förändras vid en tvångsförlängning. Ändringen sker, i
brist på åsämjande, genom beslut av skiljemän resp, hyres
nämnd. Några riktlinjer för denna prövning av avtalsvillkoren
26 NyttjL 2:53.
27 Hyresregleringslagen 8 §, jfr Zetterberg & Hedfeldt, Hyres
regleringen2, s. 112 ff.
45 — 557460
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ges icke, bortsett från regeln att hyra skall höjas till högsta
tillåtna belopp.28
Den ordinära lagstiftningen om hyra ger också exempel på
en lindrigare inskränkning i uppsägningsrätten, innebärande
att en rätt att säga upp utan ersättningsskyldighet försvagas
till en rätt att säga upp med ersättningsskyldighet. Reglerna
härom behandlas under nästa avdelning.29
Gemensamt för inskränkningarna i uppsägningsrätten är att
de i stor utsträckning arbeta med generalklausuler — »objek
tivt godtagbart skäl», »obillig», »god sed i hyresförhållanden»
etc. — något som kan vara naturligt när man vill låta rätts
praxis taga ansvaret på ett oprövat område.30 Av särskilt intresse
är iakttagelsen att underlåten uppfyllelse från den uppsagdes
sida kan vara ett tillräckligt skäl för uppsägning, om under
låtenheten icke är så väsentlig att den utgör hävningsanledning,
men att å andra sidan icke varje underlåtenhet är nog för att
ge uppsägningsrätt.31
b) Rätt att såga upp med ersättningsskyldighet.

I viss utsträckning har gäldenären rätt att inhibera egen eller
motparts naturaprestation, med skyldighet för honom att lik
väl betala en på något sätt beräknad ersättning.
Vissa slag av förpliktelser — sysslomans, arbetstagares, arrendators — kunna över huvud taget icke genomdrivas med
tvång. I dessa fall kan det ibland vara en smaksak om en viss
regel uttryckes så att naturagäldenären har rätt att genom upp
sägning inhibera sin prestation eller om den uttryckes så att
tvång till fullgörelse av naturaprestationen är uteslutet. Det
senare alternativet ligger måhända närmast gängse språkbruk,
under förutsättning att, såsom i regel är fallet, ersättning skall
utgå i form av ett skadestånd, vilket åtminstone i princip skall
28 Se NyttjL 2: 54—55 samt hyresregleringslagen 7 och 8 §§.
29 Nedan § 59 vid not 41.
30 Att likväl vissa begränsningar för generalklausulernas tolkning upp
rätthållas framgår av H 1953 s. 120 och 134.
31 Se NyttjL 2:53 samt Zetterberg & Hedfeldt, Hyresregle
ringen2, s. 89 f., och KProp 1939 nr 166 s. 141.
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helt kompensera motparten för att förpliktelsen icke fullgjorts.
I överensstämmelse härmed behandlas sysslomannens, arbets
tagarens och arrendatorns möjlighet att draga sig undan fullgörelse in natura icke i detta sammanhang.32
Till det här behandlade ämnet hör däremot frågan om upp
dragsgivarens och arbetsgivarens rätt att avsäga sig motpartens
prestation och därmed begränsa sin egen. Man kan här, i an
slutning till vad som är brukligt ifråga om tillverkningsavtal,
använda termen avbeställningsrätt.32a
Ifråga om sysslomansavtal är det vedertagen uppfattning att
uppdragsgivaren när som helst kan genom uppsägning inhibera
fortsatta naturaprestationer från sysslomannens sida, dock med
skyldighet för honom att hålla sysslomannen skadeslös. Ett ut
tryckligt stadgande av denna innebörd ger kommissionslagen
46 §.33 Förmodligen gäller samma regel vid sådana tjänsteavtal
där arbetstagaren har så kvalificerade uppgifter att han kan lik
ställas med en syssloman.34 Vid tillverkningsavtal anses bestäl
laren ha en avbeställningsrätt av motsvarande innebörd.35 Där
emot synes man icke vara villig att medge avbeställningsrätt
vid sådana avtal om tillverkning, som på grund av köplagen
2 § skola rubriceras såsom köp.36 Slutligen ger sjölagen i 131—
32 Se ovan § 32 vid not 25.
32a Jfr Axel H. Pedersen i Juristen 1952 s. 257 ff.
33 Jfr KommL 76 och 87 §§. Se om stadgandets allmänna bakgrund bet.
1912 om kommission s. 146 f. Se också Hasselrot, HB, VII s. 1427 ff.
34 Så sjömanslagen 3 § om befälhavare; jfr härtill bet. 1920 om sjö
manslag (bil. till KProp 1922 nr 13) s. 37. På denna punkt har emellertid
en motivförskjutning skett: 1952 års sjömanslag har från 1922 års lag
övertagit regeln att befälhavare när som helst kan skiljas från sin befatt
ning, men regeln motiveras nu av hänsynen till sjöfartssäkerheten och
förklaras i förarbetena gälla jämväl sjöman, trots att den icke upptagits i
någondera lagtexten såvitt angår besättningens tjänsteavtal. Se SOU 1951:
22 s. 70 samt KProp 1952 nr 170 s. 65. Se vidare SOU 1941:9 s. 314 f. om
verkställande direktör i aktiebolag.
35 Se W i k a n d e r, Materiella arbetsbetinget, s. 336 ff., jfr s. 260 f.
Se vidare Hasselrot, HB, IX s. 2005 ff.
36 Se A I m é n § 28 not 60, U s s i n g, Alm. Del3, § 19 III E 4, och
Kob2, § 12 III B, Taxell i FJFT 1949 s. 154 f. Alméns och Taxells
uppgifter rörande tysk rätt böra dock kompletteras något. Den svenska

707

§ 59

FÖRÄNDRING OCH UPPHÖRANDE

133 §§ en befraktare rätt att avbeställa transporten; sedan last
ning skett får dock avbeställning icke ske såvitt genom lossning
av godset väsentlig olägenhet skulle uppkomma för bortfraktaren eller skada tillskyndas annan befraktare.
Även arrendator har tillerkänts en avbeställningsrätt, under
förutsättning att arrendeavtalet är slutet för viss tid ej under
stigande tio år.37
Det bör emellertid observeras, att den reella skillnaden mel
lan tillåten avbeställning och otillåten sådan kan vara hårfin
i de fall då något tvång till fullgörande icke i praktiken kom
mer ifråga. Den ersättning som tillkommer avbeställarens mot
part blir nämligen — på grund av reglerna om skyldighet att
begränsa skada — i många fall lika stor, vare sig avbeställ
ningen är tillåten eller icke.38 Även om avbeställarens motpart
i det senare fallet ställer sig på den ståndpunkten att han vill
ha ut den avtalade penningprestationen, får han ofta finna sig
i avdrag för vad han kunnat vinna genom att bjuda ut sin
rättens beställningsköp motsvaras dels av Werklieferungsvertrag rörande
fungibla saker, varå köpregler helt äro tillämpliga, dels av Werklieferungs
vertrag rörande icke fungibla saker, varå delvis köpregler, delvis regler om
Werkvertrag (tillverkningsavtal) — däribland BGB § 649 om avbeställ
ningsrätt — äro tillämpliga. Se BGB § 651 samt Enneccerus & Leh
mann § 156 II 3. HGB § 381 2 st., som stadgar att i handelsförhållanden
reglerna om handelsköp skola vara tillämpliga på Werklieferungsvertrag
rörande icke fungibla lösa saker, avser icke att utvidga området för köpreglernas tillämpning utan blott att angiva vilka köpregler som skola vara
tillämpliga, se t.ex. Baumbach & Duden, Handelsgesetzbuch10, § 381
Anm. 2). Annorlunda Almén § 2 not 3. Tysk rätt känner sålunda en
vidsträcktare avbeställningsrätt än Almén, Ussing och Taxell vilja antaga
för nordisk köprätt. Samma omdöme gäller om schweizisk rätt, som till
Werkvertrag hänför sådana beställningar, där arbetet är huvudsak och
materialet bisak, se närmarfe O s e r Art. 363 Anm. 20, jfr Art. 377. Även i
fransk rätt synes man ha att räkna med en avbeställningsrätt som går in
på det område som hos oss föres till beställningsköpen, se Cciv art. 1794
och Colin & Capitant II nr 1114.
37 NyttjL 2: 8. Dör arrendatorn, får dödsboet en avbeställningsrätt även
i de fall då arrendatorn ej hade sådan, se NyttjL 2:9.
38 Om ersättningens storlek vid tillåten avbeställning se nedan § 60 vid
not 36—42.
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prestation på annat håll.39 Att avbeställningen är tillåten kan
dock visa sig däri att den ersättningsberättigade omedelbart
måste inrikta sig på att begränsa sin skada, medan den som tar
emot en otillåten avbeställning kan ha rätt att tills vidare ställa
sig på den ståndpunkten att han önskar få avtalet fullgjort
och inrätta sig med utgångspunkt från att motparten snart skall
ändra sig.40
Avbeställningsrätten framstår närmast som ett av särskilda
skäl betingat undantag från en eljest i princip befintlig bunden
het. I ett annat fall har man från den rakt motsatta ut
gångspunkten kommit fram till en rätt att säga upp med er
sättningsskyldighet: en rätt att säga upp utan ersättningsskyl
dighet har försvagats till en rätt att säga upp med ersättnings
skyldighet.
Hyreslagstiftningen ger, såsom redan anförts, ett exempel
härpå. Bestämmelserna härom avse hyresavtal som slutits för
en tid av minst sex månader — tiden kan vara bestämd eller
också obestämd ehuru icke understigande sex månader. Ersättningsplikt inträder för hyresvärd som icke uppgiver på vilka
villkor han vill förlänga hyresförhållandet eller av vilken or
sak han icke vill göra detta, och vidare för hyresvärd som upp
ställer otillbörligt villkor för förlängning eller som vägrar att
medgiva förlängning av sådan anledning att hans förfarande
måste anses strida mot god sed i hyresförhållanden.41
2.

Rätt att suspendera en förpliktelse.

Arbetsrätten känner vissa fall då en gäldenär har rätt att
genom ensidigt ingripande suspendera en förpliktelse. Ingri
pandet åsyftar icke att rättsförhållandet mellan parterna skall
upphöra utan blott att gäldenärens prestation — och därmed
39 Se ovan § 30 vid not 26 och § 46 vid not 29—47.

40 Om skadeståndsberäkning då borgenären har »rätt att fordra full
görande» se bl.a. ovan § 32 vid not 2 och § 46 vid not 19—20.
41 Se NyttjL 3:38—40.
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i regel också motpartens prestation — skall inhiberas tills vi
dare eller under viss tid med påföljd att på denna tid belöpande
prestanda bortfalla. Ett ingripande från arbetsgivarsidan be
tecknas alltefter åtgärdens syfte såsom lockout eller permittering. Sker ingripandet från arbetstagarsidan, säger man att
arbetstagaren strejkar eller tar permission.
Det är allmänt erkänt att parterna i ett arbetsförhållande som
är eller har varit reglerat av ett kollektivavtal ha rätt att till
gripa lockout eller strejk utan att behöva säga upp de enskilda
arbetsavtalen. Däremot är det ovisst om icke uppsägning måste
ske om part vill vidtaga dylik stridsåtgärd i ett arbetsförhål
lande som aldrig varit reglerat av kollektivavtal.42
Suspenderingen blir i dessa fall tillåten på grund av dess
syfte att utgöra en stridsåtgärd.
Permittering är en suspendering som föranledes därav att
arbetsgivaren tills vidare eller under viss tid icke anser sig hava
användning för arbetstagarens prestationer. Permitteringen kan
vara total eller taga formen av en inskränkning av arbetstiden.
Det anses att en arbetsgivare har rätt att permittera arbets
tagare på grund av arbetsbrist i samma mån som han har rätt
att säga upp arbetsavtalet.43
Rätt att taga permission föreligger vid sjukdom, barnsbörd
och militärtjänstgöring samt säkerligen också i vissa andra
jämförbara fall, t.ex. inställelse inför domstol, svår sjukdom
hos nära anhörig.44 Gränsen är emellertid flytande mellan de
fall då rätt att taga permission föreligger och de fall då tempo
rär omöjlighet föreligger.
42 Se Schmidt, Kollektiv arbetsrätt, s. 194 ff. I SOU 1951:54 s. 109 ff.
föreslås för statstjänstemännens del att uppsägning skall vara obligatorisk.
43 Jfr ADD 1930 nr 99, 1936 nr 24. Om betydelsen av uppsägningstid se
nedan § 60 vid not 32.
44 Se bl.a. lagen om förbud mot arbetstagares avskedande i anledning
av äktenskap eller havandeskap samt lagen om förbud mot arbetstagares
avskedande med anledning av värnpliktstjänstgöring. Jfr också hembiträ
deslagen 14 §. 1935 års förslag till lag om arbetsavtal innehöll i 10 § regler
om rätt till permission för sökande av ny anställning.
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3. Rätt att frånträda en förpliktelse eller
påkalla jämkning av denna.
Förändrade förhållanden kunna ibland ge en gäldenär rätt
att frånträda en förpliktelse eller påkalla jämkning av denna.
I allmänhet finnes en dylik möjlighet endast i helt extraordi
nära fall; detta medför att frekvensen av dylika fall i praktiken
blir liten, något som i sin tur har till följd att det är svårt att
fastställa vad som kan vara vedertagen rättsuppfattning på
detta område.45
Då man säger att gäldenären har rätt att frånträda en för
pliktelse eller påkalla jämkning av denna, utgår man från att
hans förpliktelse i och för sig har en viss räckvidd, som nu
genom ett särskilt ingripande begränsas. Såsom tidigare antytts
vore det också tänkbart att undvika denna metod att först giva
med ena handen och därefter taga med den andra och i stället
så att säga flytta in reservationen i förpliktelsens definition.46
Det hävdvunna betraktelsesättet, som här följes, har emel
lertid den fördelen, att man får tillfälle att i ett sammanhang
ställa problemet om betydelsen av förändrade omständigheter.47
I tysk doktrin har Heck givit ett expressivt uttryck för detta
problem då han talar om den »offergräns», över vilken en gäl
denär icke är tvungen att gå då han skall fullgöra en förplik
telse.48
Vissa hithörande fall äro reglerade av konkreta lagbestäm
melser. Där sådana saknas ha domstolarna ställts inför tvånget
att på egen hand avgöra om gäldenären haft fog att frånträda
eller påkalla jämkning. De ha därvid ibland kunnat tillämpa
45 Om hithörande problem se närmare R o d h e, Om jämkning av kon
trakt på grund av ändrade förhållanden, 19 NJMöt bil. V, samt diskussio
nen i detta ämne i 19 NJMöt s. 181 ff. Jfr också Verhandlungen des 40.
Deutschen Juristentages (1953), Bürgerlichrechtliche Abteilung.
40 Se ovan § 3 vid not 3.
47 Det bör emellertid beaktas, att förändrade omständigheter även kunna
ge en borgenär rätt att påkalla en ökning av gäldenärens förpliktelser, se
t.ex. R o d h e, a.a. s. 13, 35 och 39 ff. Denna fråga hör till den i detta
arbete icke behandlade frågan om rätt att genom påbud pålägga någon en
förpliktelse.
48 Jfr Heck, Schuldrecht, § 28.
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en i lag given generalklausul, i andra fall ha de sökt stöd i olika
allmänna rättsgrundsatser, som ansetts ha giltighet utan stöd av
skriven lag.49
Såsom utgångspunkt har man haft principen pacta sunt ser
vanda — avtal skola hållas. Stöd för ett frångående av denna
princip har man funnit dels i läran om ekonomisk omöjlighet,
dels i förutsättningsläran, dels i läran om obehörig vinst, dels
i den åtminstone delvis lagfästa läran om otillbörliga eller
uppenbart obilliga avtalsvillkor.50 Dessa allmänna rättsgrund
satser äro emellertid så obestämda till sitt innehåll, att de icke
kunna ge någon nämnvärd ledning beträffande de konkreta
lösningarna. Samma omdöme kan fällas om vissa i lag givna,
helt intetsägande generalklausuler.51
På grund härav är det lämpligt att koncentrera undersök
ningen på de konkreta lösningarna, och att i samband med
behandlingen av dessa vid behov antyda, hur de kunna ha
påverkats av att den ena eller andra allmänna rättsgrundsatsen
fått tjäna såsom utgångspunkt för en viss lösning.
För att gäldenären skall kunna ingripa genom frånträdande
eller begäran om jämkning fordras att ändrade förhållanden
för honom medfört svårigheter av en viss karaktär och inten
sitet.
Ibland möter tanken att endast sådana svårigheter kunna
komma i betraktande, som orsakats av händelser av stor räck
vidd. I den mån man grundat ett ingripande på läran om eko
nomisk omöjlighet har man upptagit det nu angivna kravet
från köplagen 24 §. Då andra allmänna rättsgrundsatser fått
motivera ett ingripande, har man säkerligen varit mindre bun
49 Märk emellertid vissa mycket negativa uttalanden i motiven till lagen
om arbetstagares uppfinningar 6 § (KProp 1949 nr 101 s. 58 f., jfr s. 48 f.,
samt SOU 1946: 21 s. 60) samt i motiven till 1953 års lydelse av NyttjL 4: 4
(KProp 1953 nr 177 s. 68 ff., jfr s. 33 f.).
50 Se närmare R o d h e, a.a. s. 17 ff.

51 Se KommL 50 och 51 §§ (»giltig anledning»), sjömanslagen 35 §
(»välfärdsfråga»), HBL 27 § (»om skäl därtill är»).
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den till nämnda krav.52 Lagstiftningen ger exempel såväl på
att rent individuella förhållanden få beaktas som på att hänsyn
får tagas endast till förhållanden av större räckvidd.53
En närstående fråga är om endast sådana svårigheter, som
ej bort tagas i beräkning, kunna beaktas.54 Ett dylikt krav på
»oförutsebarhet» kan likaledes hämtas från köplagen 24 §,
medan övriga allmänna rättsgrundsatser lämna frågan öppen.
Man torde kunna räkna med att domstolarna vid tillämpningen
av dessa senare rättsgrundsatser anse sig ha frihet att efter
omständigheterna ställa upp ett dylikt krav eller avstå däri
från.55
När lagstiftaren i en krissituation ingriper med en tillfällig
lagstiftning, brukar ett krav på oförutsebarhet uppställas i den
formen att lagstiftningen endast gäller avtal tillkomna före en
viss tidpunkt.56
I doktrinen har man ibland gjort skillnad mellan fysiska
hinder, som ådragit gäldenären ökade kostnader, och rena kost
nadsökningar-, blott svårigheter av det förra slaget skulle vara
värda beaktande. Denna distinktion tillhör dock ett passerat
stadium av diskussionen.57
Gäldenärens svårigheter kunna bestå antingen däri att han
fullgör en prestation som ålägger honom större börda än beräk
nat, eller också däri, att en motprestation, som han har att
fordra, ger honom mindre fördel än beräknat. Skillnaden mel
lan ökad börda och minskad fördel har spelat en viss roll så
52 Jfr R o d h e, a.a. s. 24, där dock betydelsen av KöpL 24 § icke till
räckligt framhålles. Se vidare de a.a. s. 29 not 2 anförda rättsfallen, som
alla avse individuella svårigheter.
53 Individuella svårigheter äro relevanta enligt NyttjL 3:8 (hyresgästs
död) samt 2:33 och 3:30 (arrendators resp, hyresgästs konkurs), sjömans
lagen 35 § (utsikt till befordran o.d.), hembiträdeslagen 14 § (sjukpermis
sion), HBL 27 § (bolagsmans sjukdom). Endast händelser av större räck
vidd avses i SjöL 135 §, sjömanslagen 36 § (farsot, krig).
54 Om innebörden härav se ovan § 29 vid not 70—77.
55 Jfr R o d h e, a.a. s. 24 f., samt förhandlingarna s. 185 f., 197 och
200 f. Mot krav på oförutsebarhet Ilium i UfR 1946 s. 122.
56 Jfr R o d h e, a.a. s. 25.
57 Jfr R o d h e, a.a. s. 26.

713

§ 59

FÖRÄNDRING OCH UPPHÖRANDE

tillvida som man när det gällt prisförändringar varit benägen
att beakta ökad börda men ej minskad fördel. Till en viss grad
rör det sig här om ett skenproblem: vad som ter sig såsom ökad
börda utifrån ett nominalistiskt betraktelsesätt är, om man ser
till realvärden, i stället minskad fördel. Säljarens svårighet på
grund av en allmän prisstegring efter avtalets ingående kan
uttryckas antingen så att han skall prestera ett större nomi
nellt värde mot oförändrat vederlag, eller också och kanske
hellre så, att han skall prestera ett oförändrat realvärde mot ett
vederlag vars realvärde sjunkit. Insikten härom leder väl till
att den angivna distinktionen tillmätes mindre betydelse än den
förut gjort. Utanför området för prisförändringar synes det i
varje fall icke råda någon principiell obenägenhet att tiller
känna minskad fördel relevans, något som bestyrkes såväl av
lagstiftning som av rättspraxis.58
I vissa i lag reglerade fall beaktas redan den omständigheten
att ändrade förhållanden ge upphov till en fara för ökade kost
nader och andra olägenheter. Bl.a. är man på arbetsrättens om
råde villig att beakta en ökad fara för liv och hälsa.59 Hit hör
också en viktig grupp av regler som innebära att en part kan
frånträda ett avtal eller påkalla jämkning av detta om mot
parten blivit insolvent och det därför uppstått en fara för att
dennes prestation icke kommer att fullgöras.60
Efter dessa allmänna iakttagelser om svårigheternas karak
tär återstår den avgörande frågan om svårigheternas intensitet.
Åtskilliga av de i lag reglerade fallen lösa denna fråga så, att
det är tillräckligt att en viss bestämd situation inträder för att
gäldenären skall få en rätt att frånträda eller påkalla jämkning.
Det behövs alltså i dessa fall ingen särskild prövning av vilken
58 Se R o d h e, a.a. s. 26 ff. I lagstiftningen märkes bl.a. NyttjL 2:58
samt 3:8 och 12, SjöL 131 §. Helt utebliven fördel kan medföra att ett
avtal automatiskt upphör att gälla, se NyttjL 3: 10 st. 2 och 3: 16 samt
nedan § 61 vid not 12—14.
59 Jfr R o d h e, a.a. s. 29 f.
60 Se KöpL 39 och 40 §§, NyttjL 2: 32 st. 2 och 33 st. 2 samt 3: 29 och
30 st. 2, FAL 26 §. Jfr om KöpL 39 § Eklund i SvJT 1942 s. 668. Skulle
omständigheterna vara sådana att faregraden närmar sig till visshet före
ligger anteciperat dröjsmål, se härom ovan § 19 vid not 12.
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grad av kostnader eller andra olägenheter situationen medför
för honom. Sålunda medför hyresgästs död en rätt att frånträda avtalet, oavsett om det skulle vara betungande för döds
boet att vidbliva detta eller icke.61 Likaså medför arrendators
eller hyresgästs konkurs en ovillkorlig rätt för konkursboet att
frånträda.62 Sådan rätt kan också uppkomma för arbetsgivare
om arbetstagaren åtnjutit sjukpermission utöver ett visst mått,63
förmodligen även för arbetstagare som blivit permitterad.64
I andra lagreglerade fall uppställes krav på att det skall
föreligga fara för en viss händelse. Här kommer in ett mera
obestämt moment, eftersom det måste överlämnas åt domsto
larna att avgöra vilken faregrad som skall vara erforderlig.65
Det allvarligaste problemet på detta område utgöra emellertid
de oreglerade fallen, i vilka man helt allmänt kräver att de
ändrade förhållandena skola ha medfört stora svårigheter för
gäldenären, utan att det är möjligt att närmare precisera hur
stora svårigheterna skola vara. Vissa riktlinjer för bedömningen
kunna dock angivas.
Om svårigheterna bestå i prisförändringar, måste dessa be
dömas med hänsyn till vad som är normal risk för den typ
av avtal det gäller. Med andra ord, offergränsen måste ligga
klart utanför det normala riskområdet.66
Enighet synes råda därom, att man icke skall sätta svårig
heterna i relation till gäldenärens förmögenhetsställning. En
annan sak är att man vid en bedömning av betydelsen av
kostnadsökningar icke nöjer sig med att se på bruttokostna
derna utan bedömer en viss affär såsom helhet.67
I övrigt kan det blott konstateras, att man i diskussionen
numera icke begagnar fullt så starka ord som tidigare när det
61 NyttjL 3: 8. Om äldre rätt jfr Marks von Würtemberg i H 1905 s. 211.
Om arrendators död se ovan § 59 not 37.
82 NyttjL 2:33, 3:30.
83 Hembiträdeslagen 14 § (fjorton dagar), sjömanslagen 32 § (»längre
tid»). Så också 1935 års förslag till lag om arbetsavtal 32 §.
64 Jfr 1935 års förslag till lag om arbetsavtal 29 och 30 §§.
85 Jfr ovan § 59 vid not 60.
88 Jfr R o d h e, a.a. s. 30 f.
87 Jfr R o d h e, a.a. s. 31.
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gäller att karakterisera den erforderliga intensiteten av gäldenärens svårigheter — på 1920-talet använde man gärna det
mycket starka ordet exorbitant, nu frågar man snarare om avta
lets tillämpning är otillbörlig, uppenbart obillig eller stridande
mot gott affärsskick.68
Det är emellertid vanligt att en gäldenär i avtal förbehåller
sig större frihet att frånträda eller påkalla jämkning än som
följer av de nu redovisade principerna.69 Detta sker främst
genom de s.k. force-majeure-klausulerna, vilka ofta hava den
dubbla funktionen att dels ge gäldenären en dylik frihet, dels
begränsa ett gäldenären åliggande strikt skadeståndsansvar mer
än som följer av reglerna om vis major.70
Karakteristiskt för force-majeure-klausulerna är att de i all
mänhet dels ange vissa typer av händelser, dels ange en kausalitetsrelation mellan händelsen och gäldenärens prestation.71
Om kausaliteten anges med uttrycket »hindra» torde klausulen
blott avse begränsning av det strikta ansvaret.72 Om åter klau
sulen använder något av uttrycken »försvåra», »fördyra», »på
verka» eller »beröra» kan det bli fråga om jämkning eller
frånträdande på grund av ändrade förhållanden, varvid de
båda sistnämnda uttrycken indikera att kraven på svårigheter
nas intensitet icke kunna ställas alltför höga. Om klausulen icke
nämner något alls om kausaliteten äro två lösningar möjliga.
Antingen kan klausulens innebörd vara att något kausalitets68 Från diskussionen vid 19 NJMöt må antecknas å ena sidan G. Palm
gren, s. 188 ff., för en klart restriktiv ståndpunkt, å andra sidan Schjödt,
s. 202 f., för en liberalare ståndpunkt. Jfr också ett i Handelsbruk V s. 56 ff.
intaget cirkulär angående verkningarna av den svenska kronans devalvering
år 1949.
89 Märk dock NyttjL 2:3, som förbjuder dylika förbehåll från jord
ägarens sida vid arrende.
70 Se A 1 m é n § 24 vid not 91 a ff., Om force-majeure-klausuler i köpe
avtal och befraktningsavtal, Sthm 1940, samt Godenhielm, Om säl
jarens bundenhet under ändrade förhållanden, kap. V och VR Jfr ovan
§ 48 vid not 64.
71 Se Almén a.st. samt Godenhielm, a.a. s. 191 ff.
72 A 1 m é n § 24 vid not 97 b, Force-majeure-klausuler s. 14 f. Märk att
det engelska uttrycket »hinder» anses svagare än »prevent», Goden
hielm, a.a. s. 194 not 3.
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krav över huvud taget icke skall uppställas; härför erfordras
dock att klausulhändelserna äro så individualiserade att de
kunna fixeras utan hjälp av en kausalitetsrelation.73 Eller också
får domstolen själv precisera kausalitetskravets innebörd. Om
så sker, torde domstolarna låta ofullständigheten gå ut över
gäldenären och tillämpa klausulen som om kausaliteten angivits
med ordet »hindra».74
En force-majeure-klausul till ena partens fördel kan emeller
tid också ha den verkan, att den inskränker andra partens rätt
att frånträda på grund av ändrade förhållanden.75
Vid befraktning av fartyg för transport av kol förekommer
en speciell klausul, »subject stem», som innebär att befraktaren
har rätt att frånträda avtalet om han icke lyckas ordna så att
kol finnes tillgängligt i lastningshamnen vid den tidpunkt certepartiet avser.76
En annan metod att avtalsvis ge förändrade förhållanden
relevans är att genom en indexklausul eller liknande låta dessa
direkt inverka på storleken av en prestation.77
4. Rätt att överlåta en förpliktelse.

I allmänhet kan en gäldenär icke utan borgenärens samtycke
befria sig från en förpliktelse genom att överlåta denna på en
ny gäldenär.78 I vissa speciella fall är detta dock möjligt.
Borgenärens samtycke är sålunda icke erforderligt då ett
aktiebolag (eller en ekonomisk förening) i samband med fusion
övertager ett annat bolags (en annan förenings) skulder,79 lik
73 Se Aimé n § 24 vid not 100 b, Godenhielm, a.a. s. 198 not 5.
74 Se A 1 m é n § 24 vid not 97 ff.
75 Jfr SvJT 1944 rf. s. 91.
76 Se härom Jantzen, Baltconcertepartiet2, s. 11 ff. Se också H 1929
s. 556 med hänv., jfr H 1911 s. 338.
77 Se härom ovan § 9 vid not 41.
78 Om partsväxling med borgenärens samtycke se ovan § 56 vid not 29 ff.
78 Se ABL 174 och 175 §§ samt FL 96 §. Före tillkomsten av fusionsreglerna i ABL 1944 förekom fusion utan stöd av särskilda lagbestämmel
ser i den formen att ett aktiebolag övertog tillgångar och skulder från ett
annat bolag. Det var emellertid då icke möjligt att utan samtycke av
samtliga borgenärer befria det överlåtande bolaget från gäldsansvar, och
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som ej heller då ett försäkringsbolag helt eller delvis övertager
ett annat dylikt bolags försäkringsbestånd.80 Helt äro dock icke
borgenärerna avkopplade vid dylika transaktioner. Vid fusion
måste kallelse å alla borgenärer utfärdas genom rättens försorg
och godtagbar säkerhet ställas till förmån för borgenär som
bestrider.81 Vid överlåtelse av försäkringsbestånd tillvaratages
borgenärernas intresse därigenom att försäkringsinspektionens
tillstånd är erforderligt; borgenärerna skola visserligen beredas
tillfälle att yttra sig men ha ej vetorätt.82
I detta sammanhang bör det vidare erinras om att en fort
löpande förpliktelse kan vara så beskaffad, att en gäldenär blott
svarar för den del av förpliktelsen, som faller på den tid han
innehar viss egendom. Sålunda är ägaren av en av reallast be
svärad fastighet icke skyldig att utgiva förmåner, som förfalla
till betalning efter det att han upphört att vara ägare av fastig
heten.83 Likaså är den som förvärvat en av nyttjanderätt belas
tad fastighet såsom huvudregel endast skyldig att, så länge
han är ägare, tåla nyttjanderätten. Om förbehåll är erforderligt
för att rättigheten skall bestå mot ny ägare, kan han dock
ådraga sig ansvar för kommande prestationer genom att icke
göra ett sådant då han avhänder sig fastigheten.84
Om hittillsvarande gäldenärens förpliktelse icke upphör i
samband med skuldöverlåtelsen, kan det dock icke undgås att
den även utan borgenärens samtycke förändrar karaktär i och
med att förvärvaren blir förpliktad gentemot denne, överlåtel
dess likvidatorer måste taga på sitt ansvar att, mot ABL 1910 112 §, skifta
dess tillgångar utan att all veterlig gäld betalats. Se N i a 1, Aktiebolagsrättsliga studier, s. 168 ff. Banklagstiftningen utgår alltjämt från att fusion
skall kunna ske på detta sätt, se lagen om bankrörelse 189 §. Jfr om fusion
av jordbrukskassor SOU 1955: 1 s. 30 och 144 f.
80 Se lagen om försäkringsrörelse 295 §.
81 ABL 174 § 1 mom. 3 st. och 175 § 3 mom., FL 97 § 1 st.
82 Lag om försäkringsrörelse 295 § 3 mom. Jfr Udkast til Lov om Livsforsikringsvirksomhed, Sthm 1903, s. 33 f. och 69 f.
83 Se ovan § 55 not 21 samt SvJT 1917 s. 119 (rf.). Se också SvJT
1930 rf. s. 21 om ståndskogslikvid.
84 Se ovan § 8 vid not 44.
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sen måste nämligen i förhållandet mellan överlåtare och förvärvare ha den verkan att överlåtaren nedsjunker till garant
för förvärvarens förpliktelse. Om blott garantin är primär kom
mer ju icke härigenom borgenärens rätt att försämras. Säker
ligen måste man antaga att en dylik primär garanti såsom
huvudregel föreligger.85
Ett specialfall av skuldöverföring föreligger då borgenären
tillhörig egendom genom överlåtelse, stöld eller annan åtgärd
överförts från en besittare A till en annan besittare B. Sedan
besittningsöverföringen skett är det omöjligt för A att fullgöra
förpliktelsen att utgiva egendomen. Denna förpliktelse vilar nu
mera endast på B, oavsett att borgenären icke samtyckt till
överföringen. Vad som skulle kunna återstå av A:s förpliktelse
vore en garanti för den ersättning B är skyldig att utgiva om
han ej återställer egendomen till borgenären. När det gäller
fast egendom — som icke kan göras oåtkomlig för borgenären
och endast i begränsad utsträckning är föremål för exstinktivt
godtrosförvärv — synes man såsom huvudregel vara obenägen
att ålägga A en dylik garanti. Motsatt huvudregel gäller där
emot beträffande lös egendom. Garantin torde i allmänhet vara
primär; någon gång möter man dock såtillvida ett spår av subsidiaritet som borgenären först efter en viss frist äger göra
garantin gällande.86
85 Jfr ABL 42 § och NyttjL 1:4.

86 Se H a s s e 1 r o t, HB, IV2 s. 157 med vissa där åberopade rättsfall.
Se vidare H e 11 n e r, Oberörig vinst, s. 244 ff., om förfoganden i ond
tro över annan tillhörig egendom, samt s. 275 ff. om dylika förfoganden
i god tro. Se slutligen luftbefordringslagen 14 § samt järnvägstrafikstadgan
§§ 33 och 83 med stadganden att gods, som mottagits till befordran men
som icke kan utlämnas inom viss kortare frist, skall anses förlorat om
borgenären så påfordrar. Jfr H 1907 s. 421. Jfr också 1935 års frihamnsreglemente 26 § (se H 1951 s. 366). I motiven till UpplL (SOU 1930:25
s. 67) heter det att det »tydligen här liksom på sjörättens område» måste
bliva beroende på prövning i det särskilda fallet »huru lång tid efter en
varas efterfrågan skall förflyta, för att vederbörande bör äga anse den
som förlorad». Jfr om postbefordran H. Strömberg, Offentliga an
stalter, s. 199 not 79. Se även ovan § 39 vid not 13.

719

§ 60

B. Formen för gäldenärens ingripande.

En uppsägning från gäldenären är en normal företeelse, som
varit föremål för stor uppmärksamhet i lagstiftning och praxis.
Detta beror framför allt på den omständigheten att uppsägning
i regel skall ske inom en viss frist och på att det därför ofta
blir av betydelse att fastställa huruvida rättidig uppsägning
skett eller ej. övriga former av ingripande genom en av gälde
nären avgiven förklaring äro vanligen icke bundna till några
frister och delvis sällan förekommande, vilket har medfört att
de kommit mera i skymundan. Den följande framställningeh
kommer därför väsentligen att avse uppsägning. Åtskilligt av
vad som sägs om denna torde dock vara tillämpligt även på
de övriga fallen.
En uppsägning är, såsom redan framhållits, en förklaring
varigenom gäldenären åsyftar att bringa en förpliktelse till
upphörande. Om uppsägningsrätt föreligger, har förklaringen
avsedd rättsverkan.1
Tysk rätt talar om Kündigung-, regler härom ha icke upptagits i
obligationsrättens allmänna del utan återfinnas vid de särskilda insti
tuten, se bl.a. BGB §§ 564 ff. och 620 ff. Enahanda är förhållandet
i schweizisk rätt, jfr OR Art. 267, 290 och 347 ff. I fransk rätt ha reg
lerna om uppsägning en ganska undanskymd plats. Uppsägning be
tecknas med termen congé, resultatet av en uppsägning är résiliation
(unilatérale) du contrat. Se Planiol II nr 473, 2752 ff. och
2978 ff. Engelsk rätt använder termen notice såväl för att beteckna
uppsägning som för att beteckna uppsägningstid, resultatet av en
uppsägning är termination (eller determination) of the contract. Jfr
Chitty Chapt. XXVII sect. 2 (b).

För uppsägning gälla ibland vissa formkrav.2 Sålunda skall
arrendeavtal och i regel hyresavtal uppsägas skriftligen eller
1 Jfr bet. 1890 om bolag s. 85: »Finnes vid (en av domstol) anställd
prövning laga upplösningsanledning hava förelegat, måste yrkandet om
upplösning anses hava eo ipso medfört upplösningen. Utfaller prövningen
i motsatt riktning, förlorar däremot sagda yrkande all rättslig betydelse.»
2 Jfr också NyttjL 4: 10, som föreskriver att begäran om jämkning av
tomträttsavgäld skall framställas genom att talan väckes.
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med vittnen.3 Kollektivavtal skall uppsägas skriftligen eller
genom telegram.4 Icke sällan tillägges i ett kollektivavtal att
uppsägning skall vara åtföljd av ett förslag till nytt avtal. Det
förekommer också att ett kollektivavtal stadgar att uppsägning
av de enskilda arbetsavtalen skall ske med iakttagande av
skriftlig form. AD är emellertid i båda dessa fall benägen att
in dubio behandla en dylik föreskrift såsom allenast en ord
ningsföreskrift.5
Den som tar emot en uppsägning, vilken icke uppfyller ett
föreskrivet formkrav, anses kunna avstå från formkravet och
acceptera uppsägningen. Formregeln kommer under sådana
förhållanden att skydda mottagarens intresse av bevis om upp
sägningen men icke den uppsägandes intresse av skydd mot för
hastade beslut o.d. Reglerna om arrende och hyra beakta emel
lertid, att den som säger upp utan iakttagande av form kan
behöva ett bevis att mottagaren accepterat den formlösa upp
sägningen, och de ha därför bundit denna accept vid skriftlig
form.6
En uppsägning skall innehålla ett tillräckligt tydligt besked
att den uppsägande vill att förpliktelsen skall upphöra vid en
viss tidpunkt.7 Det kan emellertid vara så att den uppsägande
önskar fortsätta avtalsförhållandet, ehuru på andra villkor. I
så fall kan han lämpligen i samband med uppsägningen lämna
ett anbud om nytt avtal eller åtminstone förklara sig villig att
förhandla härom.
3 NyttjL 2:38, 3:36. Jfr Lejman, Hyresvärd och hyresgäst, s. 44 ff.
En skriftlig uppsägning måste vara undertecknad, se H 1942 s. 704.
4 KAL 6 §.
5 Se om uppsägning av kollektivavtal ADD 1932 nr 133, 1942 nr 101,
1946 nr 28 och Schmidt, Kollektiv arbetsrätt, s. 115 ff., om uppsäg
ning av enskilt arbetsavtal ADD 1931 nr 120, 1932 nr 152, 1945 nr 12,
1946 nr 10. Att en formföreskrift förelåg antogs i ADD 1933 nr 106, 1938
nr 2.
6 NyttjL 2:38 och 3:36.
7 Jfr ADD 1947 nr 58, 1949 nr 37. Om uppsägning som är förenad med
förbehåll se JustR Sjögren i H 1914 s. 475. Att en hävning icke subsidiärt gällde såsom uppsägning antogs i SvJT 1955 rf. s. 17 och s. 18;
annorlunda SvJT 1953 rf. s. 61. Jfr ovan § 38 vid not 23.
46 — 557460
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Det ifrågasättes ibland att man skall skilja mellan två olika
slag av uppsägning, allteftersom den uppsägande vill bringa
avtalsförhållandet att upphöra eller blott vill förändra vill
koren. Man brukar sålunda i hyresförhållanden skilja mellan
uppsägning till avflyttning och uppsägning för hyresreglering.
Det förefaller emellertid omöjligt att genomföra tanken att en
uppsägning för hyresreglering skulle ha allenast partiell effekt
i den meningen att avtalets bestämmelse om hyresbeloppet upp
hörde att gälla, medan avtalet i övrigt alltjämt vore bindande.
Däremot kan man naturligtvis tänka sig att en uppsägning för
hyresreglering får effekt vid en annan tidpunkt än en uppsäg
ning för avflyttning, t.ex. först sedan förhandling i viss ord
ning ägt rum utan resultat.8 Någon dylik regel har emellertid
ej givits, och det återstår alltså blott det alternativet att den
omständigheten att en uppsägning angives ske för hyresregle
ring innebär att hyresvärden förklarar sig villig att förhandla
om nytt avtal och ev. överlämnar ett anbud härom.9
Uppsägningsförklaringen skall avgivas av gäldenären eller av
behörigt ombud för denne. Något krav på att ombud skall förete
legitimation vid uppsägningstillfället uppställes emellertid icke,
i varje fall icke i hyresförhållanden; däremot måste gäldenären
vara beredd att senare styrka att ombudet haft befogenhet.10
Förmodligen måste gäldenären också på förfrågan meddela,
huruvida han vidkännes uppsägningen eller ej.11
Uppsägningen skall riktas till borgenären eller till behörig
representant för denne. Behörigheten skall avse mottagande av
uppsägning, och det är icke utan vidare givet att behörighet att
sluta avtal inkluderar behörighet att mottaga uppsägning, även
8 Jfr ett förslag av statens hyresråd i KProp 1943 nr 91 s. 18 ff.
9 Se KProp 1943 nr 91 s. 18 ff. och 23, H 1948 s. 547, SvJT 1943 rf.
s. 26 samt L e j m a n, Hyresvärd och hyresgäst, s. 56 ff.
10 Se H 1913 s. 134, SvJT 1921 rf. s. 31 (legitimation erfordrades ej), H
1949 s. 352, 1953 s. 618 (befogenhet måste ha förelegat). Även om befogen
het ej förelegat, kan dock ratihabering tänkas ske, se 1949 års fall. Frågan
vilka medhjälpare till en hyresvärd som skola anses ha befogenhet disku
teras av L e j m a n i Hyresvärd och hyresgäst s. 50. U s s i n g, Aftaler3,
§ 38 IV, anser legitimation i regel vara erforderlig.
11 Jfr Walin, Hyreslagen3, s. 198, L e j m a n, a.a. s. 49.
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om så ofta kan vara fallet.12 Behörighet att uppbära arrende
eller hyra skall enligt lagen innefatta behörighet att mottaga
uppsägning. En legal representant för borgenären är uppenbar
ligen behörig att mottaga uppsägning; på denna punkt ger emel
lertid lagstiftningen om arrende och hyra — genom en hänvis
ning till reglerna i RB om stämning — vissa lättnader, som bl.a.
innebära att uppsägning kan riktas till en av flera representan
ter med kollektiv behörighet. Vidare ges för arrende och hyra
vissa regler för det fall att borgenären ej kan anträffas.13 För
andra avtalsförhållanden saknas motsvarande regler. Säker
ligen kan man dock generellt antaga, att delgivning av stäm
ning med yrkande att avtalsförhållandet skall upphöra alltid
godtages såsom uppsägning; därmed bli reglerna om behörig
het att mottaga stämning subsidiärt tillämpliga.14
Ett särskilt problem uppstår om det på endera sidan i ett
rättsförhållande finnes flera parter och uppsägning icke göres
av dem alla, resp, icke riktas mot dem alla.
Frågan om en isolerad uppsägning kan ske måste säkerligen
bedömas olika alltefter arten av den gemenskap som föreligger
mellan parterna på den sida där pluraliteten är för handen. I åt
skilliga fall torde en isolerad uppsägning vara utesluten, näm
ligen där en rättighet tillkommer flera borgenärer samfällt,
respektive en förpliktelse vilar på flera gäldenärer samfällt.15
I andra fall kan en isolerad uppsägning vara tänkbar. Motiven
till kollektivavtalslagen uttala emellertid, såsom en generell
sats, att om ett gemensamt avtal föreligger, en part i avtalet icke
torde kunna med giltig verkan allenast för egen del uppsäga
avtalet, om flera medparter finnas på samma sida, och att icke
heller part å ena sidan torde giltigen kunna uppsäga avtalet
12 Behörighet enligt GB 5: 12 har icke ansetts innefatta behörighet att
mottaga uppsägning av arrendeavtal, se H 1942 s. 704, jfr om hyra SvJT
1926 rf. s. 36. Jfr också H 1945 A 71.
13 NyttjL 2:38, 3:36. Jfr RB 33: 16—19. Jfr också SvJT 1926 rf. s. 36.
14 Detta är särskilt stadgat för arrende och hyra i NyttjL 2’: 38 och 3: 36,
jfr H 1923 s. 148. Denna regel ansågs dock av lagberedningen i och för sig
gälla utan lagstadgande, se FJB I 1905 s. 175.
15 Jfr ovan § 14 vid not 9 och § 55 efter not 83.
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endast i vad angår en av flera parter å andra sidan.16 Då denna
regel icke ansågs lämplig för kollektivavtalens del, infördes i
kollektivavtalslagen 5 § en motsatt regel såväl beträffande ge
menskap på den uppsägandes sida som beträffande gemenskap
på motsidan, kompletterad med en extraordinär uppsägnings frist för part på endera sidan, som ej berörts av en isolerad
uppsägning.
Det nu citerade motivuttalandet är emellertid en alltför stark
generalisering. Det är särskilt stadgat att om flera personer
förbundit sig att, en för alla och alla för en, betala gäld, så är
uppsägning som sker hos endera ej gällande mot de andra.17
Detta måste innebära, att uppsägningen är gällande mot den,
hos vilken uppsägningen skedde. Om det är fråga om gemen
skapen mellan huvudgäldenär och proprieborgensman anses
dock en annan regel såtillvida gälla, som borgensmannen aldrig
är skyldig att betala förrän huvudgäldenären blivit betalningsskyldig.18
Vad som sålunda gäller om flera solidariskt ansvariga gäldenärer måste så mycket mera gälla om flera gäldenärer med
delat ansvar för en penningförpliktelse.
I vilken utsträckning man härutöver har att räkna med möj
ligheten till en isolerad uppsägning kan förf, emellertid av brist
på material icke avgöra. Uppmärksamheten må dock fästas
på den komplikationen att ena sidan i ett ömsesidigt fordringsförhållande står såväl i borgenärsställning som i gäldenärsställning, och att frågan om gemenskapens betydelse för upp
sägningen icke kan bedömas utan att man beaktar både de
regler som i allmänhet gälla om gemenskap på borgenärssidan
och de regler som i allmänhet gälla om gemenskap på gäldenärssidan.19
16 KProp 1928 nr 39 s. 109. Jfr Schmidt, Kollektiv arbetsrätt,
s. 118 f.
17 KF 20/12 1851 (i lagboken vid HB 9:4). FHB 1850 3:9 gav samma
regel även för uppsägning som gjordes av en av flera gäldenärer. Jfr H äs
se 1 r o t, HB, II2 s. 60.
18 Hasselrot, HB, III2 s. 150 och 153.
19 Se om gemenskap på borgenärssidan ovan §§ 14 och 54, om gemen
skap på gäldenärssidan ovan § 55 vid not 34 ff.
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Det bör slutligen observeras, att den nu diskuterade frågan
icke sammanfaller med frågan om en uppsägning som göres
av eller riktas mot en av flera parter i en gemenskap kan ha
verkan för eller mot dem alla. Denna senare fråga gäller i vad
mån en medlem av gemenskapen har behörighet att företräda
de övriga.20 Att så icke är fallet är, såsom nyss anfördes, sär
skilt stadgat ifråga om uppsägning som riktas mot en av flera
personer som åtagit sig solidariskt ansvar för en penningför
pliktelse.21 Förmodligen är det också för andra former av ge
menskap regel att sådan behörighet icke föreligger, varken
ifråga om avgivande eller ifråga om mottagande av uppsäg
ning.22
Vid överlåtelse av skuld kräves icke någon till borgenären
riktad förklaring. Ibland är det tillräckligt med en överlåtelse
av egendom till vilken skulden är anknuten.23 I andra fall —
vid fusion och överlåtelse av försäkringsbestånd — skall sär
skilt avtal träffas om skuldöverlåtelsen och sedan offentlig
myndighet tillåtit att avtalet får verkställas och tillstånd regist
rerats, har hittillsvarande gäldenären blivit befriad från sin
förpliktelse.24
Slutligen är att anteckna sjölagens regel om avbeställning
från befraktarens sida: en sådan anses gjord redan därigenom
20 Om behörighet att avgiva eller mottaga uppsägning se i övrigt ovan
§ 60 vid not 10—14.

21 Se KF 20/12 1851, åberopad ovan § 60 not 17.
22 Det har emellertid gjorts gällande att förhållandena skulle ligga annor
lunda till beträffande en uppsägning som skall hindra tyst förlängning
av hyresavtal: här skulle uppsägning kunna göras av en hyresgäst med
verkan för dem alla. För detta har anförts den fiktiva motiveringen att
den tysta förlängningen grundas på en presumtion om enighet mellan alla
berörda parter. Se departementschefen i KProp 1939 nr 166 s. 58 noten.
Påståendet upprepas av Walin i Hyreslagen3 s. 34 f., däremot är L e jm a n, Hyresvärd och hyresgäst, s. 52 ff., kritisk.
23 Se ovan § 59 vid not 83—86.
24 Se ABL 174 § 1 mom. och 175 § 3 mom., FL 97 §, lagen om försäk
ringsrörelse 295 §. Sistnämnda lagrum tillägger emellertid, att borgenärerna
skola underrättas i efterhand.
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att intet gods avlämnats vid lastningstidens utgång. En särskild
förklaring från befraktarens sida är alltså i detta fall över
flödig.25
C. Verkan av gäldenärens ingripande.
Ett ingripande från gäldenärens sida i form av uppsägning,
suspendering eller frånträdande åsyftar att befria denne från
en honom åliggande förpliktelse. Om borgenären har en mot
svarande förpliktelse, bortfaller denna i samma mån.
Ett ingripande av nu angiven typ kan, såsom framgått av det
föregående, ibland vara förenat med ersättningsskyldighet för
gäldenären. I så fall bortfaller visserligen gäldenärens ursprung
liga prestation liksom motpartens prestation, men i stället till
kommer en på något sätt beräknad penningprestation från
gäldenärens sida.
Slutligen kan ett ingripande av gäldenären innefatta en be
gäran om jämkning antingen av hans egen förpliktelse i mild
rande riktning (eller av motpartens förpliktelse i skärpande
riktning).
En uppsägning eller ett frånträdande kan härutöver ha en
sekundär effekt därigenom att en förpliktelse att utgiva egen
dom eller penningar aktualiseras.

1. Bortfall av förpliktelse.
Verkan av en tillåten uppsägning av en förpliktelse till upp
fyllelse är att gäldenärens förpliktelse definitivt bortfaller så
vitt angår prestationer som skolat utgöras efter en viss tid
punkt. En ev. motsvarande förpliktelse från borgenärens sida
bortfaller i samma mån. Den uppsägande arbetstagaren befrias
alltså från att prestera arbete och i samma mån befrias arbets
givaren från att betala lön.
Uppsägning kan förekomma även beträffande garantiförplik
telser, ingångna för obestämd tid. Verkan av en uppsägning blir
25 SjöL 131 och 132 §§.
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här att garantin icke omfattar händelser som inträffa eller för
pliktelser som uppkomma efter en viss tidpunkt.26
I regel inträder effekten av en uppsägning icke genast då
denna skett, utan först sedan en viss tid därefter förflutit. Be
stämmelser om uppsägningstid intagas ofta i avtal, och även
lagstiftningen innehåller ibland regler härom.27 Vid tjänste
avtal, där lagbestämmelser i de flesta fall saknas, tillämpar man
i frånvaro av avtal härom uppsägningstider vilka hämtas från
sedvanan.28 Vid försträckning däremot har uppsägning in dubio
effekt omedelbart.29
Om en förpliktelse med fog suspenderas, innebär detta att
gäldenärens förpliktelse liksom borgenärens motsvarande för
pliktelse bortfalla såvitt angår prestationer vilka skolat utgöras
under en viss tidrymd eller tills vidare från en viss tidpunkt,
utan att för den skull avtalsförhållandet helt upphör. Båda par
terna ha i princip rätt att påfordra att prestationerna ömsesidigt
skola återupptagas, när en viss suspensionstid gått ut eller an
ledning till en suspension tills vidare ej längre föreligger. Att ett
avbrott i ett anställningsförhållande haft karaktären av suspen
sion har praktisk betydelse bl.a. därigenqm att suspensionstiden ofta får tillgodoräknas för uppnående av vissa förmåner
som bli aktuella efter suspensionstidens slut.30
En suspension kan tänkas få den verkan att borgenären under
26 Se H 1892 s. 331, 1918 s. 502, SvJT 1938 rf. s. 1. Se vidare Burling
i Ekonomisk revy 1946 s. 106 ff.
27 Se t.ex. NyttjL 2: 52 och 53, 3: 5, 4: 15, KommL 86 §, sjömanslagen 2
och 13 §§, hembiträdeslagen 5 §, HBL 25 och 52 §§. Jfr om tidsberäkningen H 1913 s. 360. Om uppsägningstid efter tyst förlängning av hyres
avtal se H 1908 s. 139.
28 Se H 1917 s. 321, 1922 s. 173, 1928 s. 188, 1935 s. 381, 1943 s. 625,
1945 s. 707, 1948 s. 799, 1954 s. 230, SvJT 1917 s. 453 (rf.). Annorlunda
H 1909 s. 204. Jfr SvJT 1945 rf. s. 34 (kunde uppsägningstid löpa innan
anställning tillträtts?).
29 SkbrL 5 §.
30 Det kan härvid vara fråga om turordning för avskedande, se ADD
1930 nr 49, 1933 nr 21. Det kan också vara fråga om rätt till permission
för havandeskap, se lagen om förbud mot arbetstagares avskedande i an
ledning av äktenskap eller havandeskap 2 § 1 st. Jfr också 1938 års semes
terlag 3 § 1 st.
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suspensionstiden för sin del får rätt att säga upp avtalet även
om sådan rätt eljest ej förelegat eller med kortare uppsägnings
tid än som eljest gällt.31
En suspensionsförklaring får i många fall effekt först efter
en viss varselfrist. Arbetstagare med årslön eller månadslön
kan permitteras på grund av arbetsbrist endast med iakttagande
av en varselfrist motsvarande den för honom gällande uppsäg
ningstiden. Däremot anses arbetsgivaren ha rätt att utan iakt
tagande av uppsägningstid permittera arbetstagare som av
lönas per timme eller per dag, medan det är oklart om sådan
rätt finnes beträffande arbetstagare som avlönas per vecka. Så
tillvida är dock rätten att permittera utan varselfrist inskränkt
som arbetsgivaren icke kan åberopa denna rätt om han visat
försumlighet i planeringen av arbetet.32
Det förekommer också att varselfrister äro stadgade för en
begäran att suspension som gäller tills vidare skall upphöra.33
Om en gäldenär frånträder på grund av ändrade förhållanden
innebär detta liksom en uppsägning att framtida prestationer
inhiberas. Någon gång kan rätten att frånträda vara konstrue
rad med anknytning till reglerna om uppsägning och därmed
bunden till vissa frister.34 I regel saknas emellertid bestämmel
ser om frister.
Om en gäldenär slutligen genom överlåtelse sätter en annan
gäldenär i sitt ställe, kan detta innebära antingen att han be
frias från samtliga prestationer, vare sig de redan bort fullgöras
eller icke, eller också att han befrias från framtida prestationer.
Det förra alternativet inträffar vid fusion och vid överlåtelse av
31 Se ovan § 59 vid not 63—64.
32 Se ovan § 59 not 43 anförda rättsfall. Bestämmelserna om varsel
plikt vid arbetsinställelse anses däremot endast ha karaktären av ord
ningsföreskrifter, se lag 28/5 1920 om medling i arbetstvister 3 a § i
lydelse enligt lag 28/6 1935 samt Schmidt, Kollektiv arbetsrätt, s. 160 f.
33 Lagen om förbud mot arbetstagares avskedande i anledning av äkten
skap eller havandeskap 2 § 2 st., lagen om förbud mot arbetstagares av
skedande med anledning av värnpliktstjänstgöring 3 §.
34 Så NyttjL 3:8.
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försäkringsbestånd, det senare vid överlåtelse av egendom till
vilken en fortlöpande förpliktelse är anknuten.35

2. Ersättningsskyldighet.

Den ersättningsskyldighet, som ibland är kombinerad med
uppsägningsrätten, har fått en för olika fall ganska växlande
utformning.
En grupp av fall kan helt allmänt karakteriseras så, att er
sättning skall utgå med positiva intresset.36 Till denna grupp
höra avbeställningsfallen, alltså de fall i vilka uppdragsgivare,
arbetsgivare eller arrendator har rätt att säga upp med ersätt
ningsskyldighet.37
I dessa fall skall ersättningen i princip utgå med det belopp
som erfordras för att ersätta motparten den skada denne lider
genom att de ömsesidiga prestationerna bortfalla. Väsentligt är
i detta sammanhang att borgenären är skyldig att i gäldenärens
intresse begränsa skadan, dvs. att han icke kan få ersättning
för större skada än den som uppstår om han efter att hava
mottagit avbeställningen avbryter sina förberedelser för fullgörelsen.38 I regel skall detta innebära att ersättning utgår med
det avtalade vederlaget minskat med inbesparade kostnader
eller, annorlunda uttryckt, att den utgår med upplupna kost
nader jämte utebliven vinst.39 Den senare av dessa formule
ringar antyder emellertid ännu en synpunkt som eventuellt är
att beakta, nämligen att borgenären efter avbeställningen kan
använda sina produktionsmöjligheter på annat sätt. Det anses
att man bör beakta icke blott den vinst borgenären faktiskt
erhåller genom annan verksamhet utan även den vinst han bort
35 Jfr ovan § 59 vid not 83—86.
38 Om detta begrepp se ovan § 45 vid not 1 ff.
37 Se ovan § 59 vid not 32 a—40.
38 Om borgenärs skyldighet att begränsa skada se vidare ovan § 46 vid
not 2.
39 Valet av formulering kan bero på vilken ståndpunkt man vill intaga
ifråga om bevisbördan.
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kunna erhålla — en ståndpunkt som uttryckligen intagits av
sjölagen 134 §.40
Det sagda har närmast avsett avbeställning av tillverknings avtal men torde kunna tillämpas även på övriga avbeställningsfall.41 När det gäller förtida entledigande av syssloman eller
kvalificerad arbetstagare får emellertid frågan om skyldighet
för denne att söka annan sysselsättning en dominerande bety
delse, medan frågan om inbesparande av kostnader kommer i
skymundan. Sjömanslagen har på denna punkt givit en special
reglering, som innebär att ersättningsbeloppet standardiseras
till tre månaders hyra jämte vissa kostnader för vivre och
resor.42
I andra fall utgår ersättning med något som närmast kan
karakteriseras såsom negativa intresset. Hit hör hyreslagstiftningens regel om skadeståndsskyldighet med skäliga flyttnings
kostnader.43 Det har också i doktrinen ifrågasatts att en frånträdande gäldenär skulle kunna åläggas att utgiva negativa
intresset.44
En annan förekommande ersättningsregel utgår från gäldenärens vinst. Om en förhyrd lägenhet brukats för förvärvs
verksamhet, kan en uppsägande hyresvärd bli skyldig att ut
giva, förutom ersättning för flyttningskostnader, även ersätt
ning för den goodwill han kan tillgodogöra sig tack vare den
uppsagde hyresgästens verksamhet därigenom att lägenheten
även i fortsättningen brukas för verksamhet av samma eller
liknande art.45
Avslutningsvis bör erinras om en i tysk rätt framförd tanke
att man, då en gäldenär frånträder på grund av ändrade för
40 Jfr Wikan de r, Materiella arbetsbetinget, s. 342 ff., Hasselrot,
HB, IX s. 2008 f., Taxell i FJFT 1949 s. 159 ff.
41 Om skyldighet för arrendator att betala »skälig ersättning för arrende
rättens värde» se FJB I 1905 s. 108. Frågan om ersättning till kommissionär beröres i KommL 50 § samt i bet. 1912 om kommission s. 152 ff.
42 Sjömanslagen 3 §, jfr SOU 1951: 22 s. 38 f.
43 Se NyttjL 3:38—40 samt ovan § 59 vid not 41.
44SeMunch-Petersen i TfR 1898 s. 24 f. och Karlgren, Avtalsrättsliga spörsmål2, s. 38. Jfr KommL 52 §.
45 Se NyttjL 3:38—40.
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hållanden, bör med hjälp av en ersättning fördela skadan härav
mellan parterna efter billighet, in dubio med halva beloppet
på vardera parten.46 Något spår av denna tanke står dock ej att
finna i svensk rätt, ehuru man kanske får räkna med att ut
vecklingen går i den riktningen att domstolarna skola anse sig
ha en viss frihet att mildra verkningarna av ett frånträdande
genom att utdöma en ersättning, som icke direkt beräknas
enligt något av de tre nyss nämnda alternativen.

3. Jämkning av förpliktelse.

Möjligheten att påkalla jämkning av en förpliktelse är en
relativt sen företeelse, åtminstone i sin mera generella form.
Den ordinära lagstiftningen känner ett par fall av jämkning
på grund av ändrade förhållanden. Ett av dessa är prorataregeln i försäkringsavtalslagen 45 §, som ger försäkringsgivaren
rätt att begränsa sin förpliktelse vid fareökning. Ett annat
gäller tomträttsavgäld.47
Går man från dessa fall över till frågan om jämkning av en
förpliktelse med stöd av allmänna rättsgrundsatser eller general
klausuler, finner man att rättsuppfattningen vid början av detta
sekel ställde sig mycket avvisande mot jämkning men att seder
mera en förändring inträtt. Måhända kan man ännu icke säga
att möjligheten till jämkning blivit erkänd såsom ett med från
trädande jämnbördigt alternativ, men tendensen tycks gå i
denna riktning. Av betydelse har därvid varit, att de i lagstift
ningen införda generalklausulerna rörande otillbörliga eller
uppenbart obilliga avtalsvillkor ge uttryckligt stöd för att jämk
ning skall kunna ske.48
Slutligen bör här påpekas, att exekutionsrättsliga regler om
utmätningsfri egendom och om uppskov med exekution kunna
åtminstone provisoriskt medföra samma resultat som en på
46 Se R o d h e, Jämkning av kontrakt, s. 37.
47 NyttjL 4: 10.
48 Se närmare R o d h e, Jämkning av kontrakt, s. 33 ff.
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gäldenärens begäran företagen jämkning av hans förpliktelse.
En diskussion av metoderna att skydda en alltför betungad
gäldenär bör alltså beakta jämväl dessa regler.49
4. Sekundär förpliktelse att utgiva egendom
eller penningar.
Vid vissa avtalstyper har en uppsägning eller ett frånträdande, förutom den primära effekten att parternas förpliktelser
bortfalla, också en sekundär effekt. Om t.ex. ett avtal om nytt
janderätt uppsagts, bortfalla dels nyttjarens vårdplikt och hans
plikt att betala lega, dels upplåtarens vårdplikt och hans
plikt att tåla nyttjandet. Men därjämte aktualiserar uppsäg
ningen en plikt för nyttjaren att återställa egendomen. Mot
svarande gäller vid avtal om deposition och om försträckning.
Uppsägningen eller frånträdandet blir alltså ett medel att
åstadkomma att förfallotid inträder för den sekundära förplik
telsen. Hithörande problem ha berörts ovan vid behandlingen
av en förpliktelses tidsbestämning.50

III KAP. FÖRÄNDRING OCH UPPHÖRANDE OBEROENDE AV
o
PARTERNAS ÅTGÖRANDEN.
§ 61.
En förpliktelse kan förändras eller upphöra oberoende av
parternas åtgöranden, alltså utan eftergift eller passivitet från
borgenärens sida resp, utan ingripande från gäldenärens sida.
Detta inträffar i vissa fall då fullgörelse in natura blir omöjlig.
Ett speciellt fall av omöjlighet utgör konfusion. Även den om
ständigheten att borgenärens fördel av en prestation helt ute
blir kan medföra att förpliktelsen bortfaller. Vidare kan endera
partens konkurs ha denna verkan.
I och för sig kunna naturligtvis dessa situationer uppstå
genom en parts åtgöranden. Det gemensamma för de här be
handlade fallen är emellertid att sedan en dylik situation en
49 Jfr R o d h e, a.a. s. 16 f. och 42 f.
50 Ovan § 11.

732

OBEROENDE AV PARTERNA

§ 61

gång inträtt, förpliktelsen förändras eller upphör utan att någon
härpå inriktad åtgärd vidtages av någondera parten, och utan
att borgenären kan hindra det genom någon åtgärd.
A. Omöjlighet.

Frågan om verkan av att riktig uppfyllelse blir omöjlig har
behandlats i det föregående. Det har därvid nämnts att omöj
ligheten i vissa fall medför att en förpliktelse upphör att gälla.
Tre förutsättningar måste härvid vara uppfyllda: dels att omöj
ligheten ligger på gäldenärens sida, dels att surrogat ej kan
presteras, dels att gäldenären icke är ersättningsskyldig.1
Borgenären har i dessa fall intet anspråk mot gäldenären.
Något val mellan olika alternativ föreligger icke, varför någon
förklaring från endera partens sida icke kommer ifråga. Situa
tionen karakteriseras därför enklast så, att gäldenärens förplik
telse automatiskt upphört att gälla.2
Om de båda först nämnda förutsättningarna äro uppfyllda
men gäldenären trots omöjligheten är skadeståndsskyldig, är
situationen likvärdig med den som inträder vid hävning eller
annat inhiberande av naturaprestation. Denna situation har,
såvitt angår ömsesidiga förpliktelser grundade på avtal, berörts
i det föregående i samband med reglerna om hävning och där
karakteriserats så, att avtalet förfallit på grund av omöjlighet.2a
B. Konfusion.

Med konfusion åsyftar man det förhållandet att samma per
son blivit såväl borgenär som gäldenär, antingen därför att gäl
denären förvärvat rättigheten eller därför att borgenären över
tagit ansvaret för förpliktelsen.3
1 Se ovan § 30 vid not 17—18.
2 Uttryckliga lagstadganden härom finnas i NyttjL 3: 10 st. 1 och 3: 16
(hyrd lägenhet förstöres), SjöL 128 § och 176 § 2 st. (fartyg går förlorat
eller förklaras icke vara iståndsättligt). Jfr Almén § 17 vid not 144—
146, U s s i n g, Alm. Del3, § 11 III A in fine, Rodhe i Festskrift 1951
för Ussing s. 464.
2a Se ovan § 37 vid not 22—25.
3 Ussing, Alm. Del3, § 39.
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Så länge identitet föreligger mellan gäldenär och borgenär
kommer uppfyllelse ej ifråga. Problemet gäller om man, sedan
konfusion en gång inträtt, kan återuppliva förpliktelsen med
påföljd att vissa rättsverkningar, som voro knutna till den ur
sprungliga förpliktelsen, nu åter inträda.
Om vi se på förhållandet mellan dem som bliva gäldenär och
borgenär då konfusionen upphör, är det i regel likgiltigt om
man betecknar den därvid uppkomna förpliktelsen såsom en
ny sådan eller en fortsättning på en äldre. En hänvisning till
en äldre förpliktelse kan emellertid vara ett tolkningsdatum
ifråga om den nya förpliktelsen.4 Vidare kan saken få betydelse
om rättsverkningarna av förpliktelsen bero av den tidpunkt då
den uppkommit. Av större vikt blir emellertid frågan då det
gäller förhållandet till tredje man.
Ett hithörande problem gäller huruvida ett med inteckning
säkerställt anspråk kan återupplivas med alltjämt gällande inteckningsrätt. Ifråga om inteckning för fordran är problemet
löst genom uttryckliga lagbestämmelser, enligt vilka intecknad
fordringshandling kan ånyo utgivas med oförändrad inteckningsrätt.5
En motsvarande regel har tillämpats ifråga om intecknad
nyttjanderätt och intecknad rätt till undantag: om borgenären
förvärvat den intecknade fastigheten men ånyo avhänt sig
denna, har inteckningsrätten kunnat återuppstå, såvida borge
nären vid försäljningen gjort särskilt förbehåll därom.6
Något avgörande beträffande konfusion vid intecknadé servitut finnes icke. Det är emellertid erkänt, att ett servitut kan
intecknas ehuru härskande och tjänande fastighet äro i samme
ägares hand, och det synes icke vara ifrågasatt att ett sålunda
tillkommet servitut måste förbehållas vid det tillfälle då fastig
4 Jfr H 1925 s. 573.
5 IntF 25 § 1 st., lagen om inteckning i fartyg 21 §, KF ang. förlagsinteckning 10 §, lagen om inteckning i jordbruksinventarier 9 §.
6 Se H 1906 s. 411 (rätt till undantag), 1908 s. 176 (nyttjanderätt). I
H 1900 s. 312 hade förbehåll ej gjorts.
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heterna få olika ägare.7 I belysning härav förefaller det sanno
likt, att ett intecknat servitut, som vilat på grund av konfusion, in dubio automatiskt återuppstår då fastigheterna få skilda
ägare. Ifråga om sådana äldre servitut, som gälla utan inteck
ning, har det också antagits att de återuppstå om ej särskilt
förbehåll i motsatt riktning göres.8
Ifråga om alla servitut måste man göra det tillägget, att rät
tigheter som icke kunna bringas att upphöra genom avtal,
näppeligen kunna upphöra genom konfusion.
Vid garanti för prestation blir det fråga om garantiförplik
telsen återuppstår då den garanterade förpliktelsen efter kon
fusion återuppstår. Skall t.ex. en borgensförbindelse eller en
av utomstående ställd pant gälla jämväl för den återupplivade
huvudförbindelsen ?
Det förefaller att åtminstone tidigare hava varit en gängse
uppfattning att borgen tecknad på ett löpande skuldebrev in
dubio gäller även då skuldebrevet inlösts och ånyo utgivits,
medan motsatt regel skulle gälla beträffande borgen på ett
enkelt skuldebrev.9 Möjligheten att återuppliva borgensansvaret
vid löpande skuldebrev är icke tänkt såsom en exstinktionsverkan till förmån blott för godtroende borgenär. Snarare har
man tänkt sig att det löpande skuldebrevet mer än det enkla
är avsett att vara oberoende av ett visst materiellt skuldförhål
lande; en synpunkt som är besläktad med principen om mate
riell abstraktion, ehuru icke sammanfallande med denna.10
7 Se LU uti. 1907 nr 25 s. 41 samt H 1891 s. 326 och 1914 s. 438 och
U n d é n, Sakrätt, II: 22 s. 349.
8 H 1934 s. 610, 1935 s. 477 (II). Jfr om synbara servitut, tillkomna
medan fastigheterna voro i samme ägares hand, H 1921 s. 142, 1930 s. 526.
Se U n d é n, Sakrätt, II: 22 s. 350.
9 Se NT 1875 s. 264, H 1877 s. 36, 1895 s. 536, SvJT 1923 rf. s. 75.
Jfr H 1913 s. 481 (fristående borgen för dödsbos gäld), 1927 s. 87. Se
vidare Nordling i TfR 1890 s. 156 ff. och Hasselrot, HB, III2
s. 35 ff. Nordling vill dock likställa enkelt skuldebrev med löpande
sådant. Se också U s s i n g, Kaution, § 6 not 15.
10 Se Nordling i TfR 1890 s. 164 ff. samt Hasselrot, HB, III2
s. 37 f. Jfr om materiell abstraktion ovan § 56 vid not 43—44 och nedan
§ 62 vid not 32. I bankpraxis är det emellertid vanligt att man av hänsyn
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En speciell tillämpning av den nu anförda principen är lag
fäst i växellagen 11 §. Enligt detta lagrum kan växelbetalare,
utställare eller annan växelgäldenär ånyo överlåta den av
honom förvärvade växeln. Härigenom återupplivas alltså eftermännens ansvar i full utsträckning, då konfusionen upphör.11
Vad som gäller om förnyat utsättande av en av tredje man
tillhandahållen lös pant synes ej vara möjligt att fastställa. I
varje fall måste dock vanliga regler om godtrosförvärv av pant
rätt, i den mån dessa kunna tillämpas, innefatta ett skydd jäm
väl mot invändning från pantägarens sida att panten utan hans
lov utsatts ånyo.

G. Utebliven fördel.

Om ändrade förhållanden medföra att en gäldenär har mins
kad fördel av motprestation, kan detta ibland ge honom rätt att
frånträda sin förpliktelse.12 Det ankommer då på gäldenären
att avgöra, om minskningen i fördel är så betydande att han
vill taga i anspråk rätten att frånträda. Om emellertid gäldenärens fördel helt uteblir, kommer han uppenbarligen alltid att taga
rätten att frånträda i anspråk, om nu en dylik rätt tillkommer
honom. Då man reglerar en situation av sist angiven typ, kan
man därför avstå från att kräva en förklaring från gäldenärens
sida och direkt stadga att förpliktelsen upphör. Så har man
t.ex. förfarit i nyttjanderättslagen för det fallet att myndighet
på grund av uthyrd lägenhets beskaffenhet utfärdar förbud för
dess användande för det ändamål som vid upplåtelsen förut
sattes.13 Ett annat fall av denna typ avser sjömans arbetsavtal,
som automatiskt upphör att gälla då fartyget går förlorat eller
förklaras icke vara iståndsättligt.14
till borgensmannen tillser att ett slutbetalat skuldebrev makuleras så, att
det icke kan belånas ånyo.
11 Jfr Eberstein, Växelrätten, s. 79 f.
12 Se ovan § 59 vid not 45 ff.
13 NyttjL 3: 10 st. 2, jfr 3: 16. Om emellertid hyresvärden vållat förbudet,
kvarstår förpliktelsen i form av skadeståndsskyldighet. Har å andra sidan
hyresgästen vållat förbudet, kan han ej åberopa det för att komma ifrån
sina förpliktelser, jfr 3: 16.
14 Sjömanslagen 6 och 41 §§.

736

D. Konkurs.
Om en gäldenär försättes i konkurs, kan detta ge konkurs
boet en rätt att på hans vägnar frånträda en förpliktelse —
detta gäller i vissa rättsförhållanden som konkursboet icke mot
bestridande kan avveckla genom överlåtelse emedan gäldenärens person är av väsentlig betydelse.15 Gäldenärens konkurs
kan också ge borgenären rätt att häva — ev. i förtid — på grund
av underlåten uppfyllelse.16 Vid vissa typer av förpliktelser har
emellertid gäldenärens konkurs den mera långtgående verkan
att förpliktelsen — jämte borgenärens förpliktelse till motpres
tation — automatiskt upphör.
Ett sysslomansavtal anses alltså upphöra att gälla då upp
dragsgivaren går i konkurs, i allt fall såvitt uppdraget rör egen
dom som ingår i konkursboet.17 I utländsk rätt motiveras regeln
ofta därmed att sysslomansavtalet är slutet med särskild tanke
på parternas personer (»intuitu personae») 18 — sysslomannen
har åtagit sig att utföra uppdragsgivarens order men icke kon
kursboets. Å andra sidan är konkursboets behov av att kunna
efter eget skön ordna boets ekonomiska angelägenheter på
tagligt. I och för sig kunde dessa synpunkter tillgodoses däri
genom att parterna finge ömsesidig rätt att frånträda, men
man har, i anslutning till den på kontinenten traditionella
lösningen, stannat för att avtalet skall automatiskt upphöra att
gälla. Skillnaden mellan en situation där parterna hava ömse
sidig rätt att frånträda ett avtal och en situation där avtalet
upphör att gälla är dock i praktiken ej stor; föreligger det enig
het mellan parterna kommer avtalsförhållandet att förlängas,
annars icke, oavsett vilket av dessa alternativ som gäller.
Kommissionslagen låter jämväl sysslomannens konkurs med
föra att avtalet upphör att gälla. Denna lösning är dock ej
15 Se ovan § 59 vid not 62.
16 Jfr ovan § 19 vid not 12.
17 Så ifråga om avtal med kommissionär, handelsagent och provisionsresande KommL 47, 76 och 87 §§. Jfr bet. 1912 om kommission s. 148 f.
Om övriga syssloman jfr H a s s e 1 r o t, HB, VII s. 1458 ff.
18 Jfr t.ex. R i p e r t, Droit commercial2, nr 2763.
47 —

557m

737

§ 61

FÖRÄNDRING OCH UPPHÖRANDE

obestridd ifråga om sysslomansavtal som falla utanför lagens
område.19
I tysk rätt finner man en regel att tjänsteavtal som gå ut på
skötande av ekonomiska angelägenheter (Geschäftsbesorgung)
upphöra att gälla vid arbetsgivarens konkurs.20 Svensk rätt torde
icke stå på samma ståndpunkt, att döma av den särregel som i
konkurslagen 100 a § ges om bevakning av framtida lön på
grund av tjänsteavtal slutna mellan ett aktiebolag och dess
ägare eller honom närstående personer, avtal som i flertalet
fall avse just dylika kvalificerade prestationer.
Synpunkter liknande de nyss angivna göra sig gällande även
vid sådana bolagsavtal, där bolagsmännens personer äro av
väsentlig betydelse. Här tillkommer också synpunkten att bo
lagsmannens andel i bolagsförmögenheten måste kunna frigöras i samband med konkursen, något som icke kan ske genom över
låtelse av andelen. Avtal om handelsbolag (inklusive komman
ditbolag) eller enkelt bolag upphör sålunda att gälla, om bolags
man går i konkurs.21
Slutligen bör erinras om den för konkursrätten grundläg
gande regeln att utdelning i konkurs skall ske även för ford
ringar som ännu ej förfallit till betalning, ifråga om räntelösa
fordringar dock med en viss reduktion.22 Konkursen medför
sålunda automatiskt den förändringen av fordringsförhållandet,
att förfallotiden förskjutes. Samma verkan tillkommer även
exekutiva åtgärder mot pant liksom även tvångsförvärv av pant
i de fall då köpeskillingen skall fördelas på sätt UL stadgar.23
19 Se de i not 17 ovan angivna lagrummen. Hasselrot, HB, VII
s. 1462 f., talar för en motsatt lösning.
20 Konkursordnung 23 och 27 §§.
21 HBL 29 och 52 §§.
22 Se KL 138 § samt Ekdahl, Fordran i konkurs, s. 7 f. och 308 ff.
23 UL 71 och 110 §§. Att borgenären icke utan särskild utfästelse från
gäldenären kan erhålla ersättning för förlust på grund av sådan framflyttning av förfallodagen framgår av H 1937 s. 293. Frågan i vad mån en
dylik utfästelse kan göras gällande till förfång för övriga borgenärer dis
kuteras ovan § 52 vid not 29. Jfr vidare reglerna om inteckningshavares
rätt till brandförsäkringsersättning, se ovan § 5 vid not 19.
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ÖVERLÅTELSE AV FORDRAN SÅSOM GRUND FÖR UPP
KOMSTEN AV EN FÖRPLIKTELSE.

§ 62.
Frågor om förpliktelsernas uppkomst lämnas, såsom tidigare
anförts,1 utanför detta arbete. Det har emellertid synts förf,
ändamålsenligt att, i brist på en fullständig framställning av
dessa frågor, såsom en exkurs till framställningen av obligationsrätten taga upp de problem som avse överlåtelse av fordran
såsom grund för uppkomsten av en förpliktelse, eller med andra
ord problemen om exstinktion av invändningar mot krav på
fullgörelse av en förpliktelse.2
Utgångspunkten är att den som genom överlåtelse förvärvat
en fordran, icke har bättre rätt mot gäldenären än överlåtaren
hade.34Det har emellertid visat sig lämpligt att underlätta över
låtelser inter vivos av vissa slag av fordringsrätter genom att i
viss utsträckning ge godtroende förvärvare bättre rätt än över
låtaren hade. Reglerna härom äro i allmänhet konstruerade så,
att fordringsrätten anknytes till ett papper — skuldebrev etc.
— och att innehav i god tro av ett dylikt papper medför den
angivna konsekvensen. Ett papper av detta slag kallas negotiabelt.^
Negotiabilitetsproblem kunna uppkomma även när det rör sig
1 Se ovan § 1.
2 Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 27, A u g d a h 1, Obligasjonsrett, s. 420 ff.,
och Lindebrsekke, Negotiable dokumenter2, s. 35 ff.
3 Se SkbrL 27 § och SOU 1935: 14 s. 110.
4 Jfr N i a 1, Aktiebrev, s. 5. U s s i n g, Alm. Del3, § 23, talar om »omsaetningspapirer eller negotiable dokumenter», vari han dock inlägger både
att papperet skall vara vad som här betecknas såsom negotiabelt och att
det skall vara invindikabelt. Lindebrskk e, Negotiable dokumenter2,
s. 8, inlägger i termen negotiabel ytterligare att det skall röra sig om ett
legitimationspapper (se ovan § 13 vid not 25).
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om överlåtelse av andelsrätt i en juridisk person. Dessa problem
lämnas dock här åsido.5
Ändamålet med reglerna om negotiabilitet är att ge förvär
varen av ett negotiabelt papper trygghet för att han förvärvar
den rätt gentemot gäldenären, som papperet enligt sin lydelse
utvisar. Helt har dock icke en sådan princip kunnat genom
föras. Man har valt ut en del av de invändningar, som gälde
nären kunde göra mot förre borgenären, och avskurit gälde
nären från att göra dem mot ny godtroende borgenär. Dessa
invändningar kallas exstingibla (»utsläckliga»). Andra invänd
ningar stå gäldenären till buds även gentemot ny godtroende
borgenär; dessa kallas bestående.
Av det sagda framgår att negotiabilitetens problem omfattar
tre frågor: Vilka papper äro negotiabla? Vilka invändningar
äro exstingibla? Vad innebär kravet på god tro hos nye borge
nären?
Inledningsvis är att anteckna, att alla skriftliga handlingar
äro negotiabla i ett avseende, nämligen såtillvida som invänd
ningen om simulation är exstingibel enligt avtalslagen 34 §.
Huvudfrågan gäller emellertid vissa grupper av handlingar,
vilka ha en så hög grad av negotiabilitet att de med fog kunna
åsättas beteckningen negotiabla papper. Vissa av dessa repre
sentera en rätt att utfå en penningsumma, andra en rätt att utfå
egendom.
Den viktigaste typen av negotiabla papper är det löpande
skuldebrevet.
Ett skuldebrev brukar definieras såsom en ensidig, till det
gttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penning
belopp.6
Att handlingen skall innehålla en ensidig utfästelse innebär
att den icke får innehålla båda parternas utfästelser i ett ömse5 Se N i a 1, Aktiebrev, s. 69 ff., och Olsson, Aktieförvärvares rätt,
kap. 2.
6 Se SOU 1935: 14 s. 41. Jfr U s s i n g, Alm. Del3, § 24 I, samt U s s i n g
& D y b d a 1, Gaeldsbrevslovene, s. 6 f.
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sidigt fordringsförhållande. Ett köpekontrakt kan sålunda icke
betraktas såsom ett skuldebrev beträffande köparens förplik
telser.
Att utfästelsen skall vara till det yttre fristående innebär
till en början att den, såvitt framgår av skuldebrevets text,
skall vara oberoende av motprestation — en utfästelse att be
tala sedan motparten å sin sida presterat konstituerar icke ett
skuldebrev.
Ofta anses utfästelsen böra vara fristående jämväl i den
meningen, att det icke ens får i skuldebrevet åberopas att ut
fästelsen tillkommit på grund av att motparten å sin sida pres
terat något. Detta krav uttryckes så att utfästelsen skall vara
formellt abstrakt.7 Kravet på formell abstraktion anses dock
ej åsidosatt av en allmän och därför intetsägande uppgift om
det bakomliggande rättsförhållandets natur, t.ex. att detta är
försträckning eller köp.
Det måste emellertid betecknas såsom föga sannolikt att man
i svensk rätt skulle uppfatta skuldebrevslagen så att den blott
avser formellt abstrakta handlingar. Ett viktigt skäl är att de
motböcker och andra av bank utfärdade insättningsbevis, som
särskilt regleras av skuldebrevslagen 32 §, ingalunda äro for
mellt abstrakta utfästelser. Ett annat skäl är att ett krav på
formell abstraktion skulle medföra underkännande av en grupp
skuldebrev, som i praktiken spela en icke obetydlig roll, näm
ligen sådana som äro och även utge sig för att vara förbindelser
å ogulden köpeskilling för viss fastighet.8 Härtill kommer att
förarbetena till skuldebrevslagen icke visa att något sådant
skulle vara åsyftat; fastmer var man inriktad på att klargöra
att det icke var erforderligt att i skuldebrevet ge någon antydan
om det bakomliggande rättsförhållandets art, utan att det i
7 Se U s s i n g, Alm. Del3, §24 1, Ussing & Dybdal, a.a. s. 7, och
Hakulinen i Festskrift 1950 för Ekeberg s. 210 ff. Se också af Häll
ström och Hakulinen i FJFT 1948 s. 127 f., 1949 s. 104 f. och
188 ff. Om materiell abstraktion se ovan § 56 vid not 43—45.
8 Jfr H 1951 s. 779, vari olägenheterna av formell abstraktion i skulde
brev å ogulden köpeskilling belysas.
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samband därmed sades något om att det skulle vara skadligt
att vara alltför tydlig på denna punkt.9
Till den reella innebörden i detta problem återkommer fram
ställningen senare.10
Ett skuldebrev är löpande om det är ställt till innehavaren.11
Med skuldebrev till innehavaren likställes ett skuldebrev varav
ej framgår till vem betalning skall ske. Ett skuldebrev är vidare
löpande om det är ställt till viss man eller order. Såsom orderskuldebrev betraktas också ett till viss man ställt skuldebrev,
försett med ett av gäldenären tecknat inteckningsmedgivande,
såvida icke skuldebrevet genom klausulen »icke till order» eller
motsvarande uttryck (rektaklausul) förklarats skola vara icke
löpande.12 Skuldebrev som ej äro löpande kallas enkla.
Alla löpande skuldebrev äro negotiabla. Dessutom äro vissa
enkla skuldebrev negotiabla, nämligen av bank utfärdade insättningsbevis med presentationsklausul, av bank utfärdade
motböcker, vare sig de innehålla presentationsklausul eller icke,
ävensom enkla skuldebrev, som »utgivas i större antal och
uppenbarligen äro avsedda för den allmänna rörelsen», vare
sig de utfärdats av bank eller icke, och vare sig de innehålla
presentationsklausul eller icke.13
Särskilda typer av skuldebrev äro den egna växeln samt
den dragna accepterade växeln.14 Även den dragna, icke accep
terade växeln samt checken äro skuldebrev, såvitt gäller regress
anspråk.15 Växlar kunna vara ställda till viss man eller order
eller till viss man; även i det senare fallet äro de negotiabla,
9 Se SOU 1935: 14 s. 42 f.
10 Nedan § 62 vid not 30—31.
11 Av SkbrL 12 § framgår, att en på ett innehavarskuldebrev tecknad
påskrift att det skall gälla såsom ställt till viss man eller till viss man eller
order saknar verkan, om ej påskriften gjorts av gäldenären eller av skulde
brevet framgår att den var tillkommen med hans samtycke.
12 Se SkbrL 11 §.
13 Se SkbrL 32 §. Om presentationspapper se ovan § 18 vid not 50 ff.
14 I strid mot den ovan givna definitionen på skuldebrev använder
språkbruket dock ofta begreppen skuldebrev och växel såsom sidoordnade.
15 Jfr ovan § 12 vid not 30.
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såvida de icke försetts med rektaklausul.16 Om checkar gäller
detsamma med det tillägget att de också kunna ställas till inne
havaren.17
Vid sidan av skuldebreven finnes ett i viss mån negotiabelt
papper, som representerar en rätt att utfå en penningsumma,
nämligen försäkringsbrev, som avser kapitalförsäkring.18 Denna
begränsade negotiabilitet inträder oavsett om försäkringsbrevet
är ställt till innehavaren, till viss man eller order eller till viss
man.
Något papper som representerar en rätt att utfå en viss
mängd av en artbestämd vara förekommer icke i praktiken
hos oss.
Däremot finnas i lag reglerade två typer av papper som re
presentera en rätt att utfå viss egendom, nämligen konossement
och upplagsbevis (jämte upplagspantbevis). Konossementet re
presenterar gods som befordras med fartyg (ev. jämte annat
transportmedel i anslutning till sjötransport), upplagsbeviset
gods som förvaras i ett enligt 1931 års lag om upplagshus och
upplagsbevis koncessionerat upplagshus.
Såväl konossement som upplagsbevis kunna ställas till inne
havaren, till viss man eller order eller till viss man. De äro i
varje fall negotiabla; de till viss man ställda dock ej om de äro
försedda med rektaklausul.19
Fransk rätt överensstämmer på denna punkt med nordisk, se
R i p e r t, Droit maritime4, II nr 1456. Enligt tysk och engelsk rätt
är däremot orderklausulen obligatorisk för att konossementet skall
16 Se VxL 11 §.
17 Se ChL 5 och 14 §§.
18 FAL 114 §. Ett försäkringsbrev där hela premien är betald i förskott
faller dock under begreppet skuldebrev sådant det här bestämts (jfr
Marks von Würtemberg & Sterzel, Lagen om skuldebrev3,
s. 22), men regleras likväl ej av SkbrL utan av FAL. Det kunde ifråga
sättas om icke FAL 57 § 2 st. också innehåller en negotiabilitetsregel, näm
ligen då det beträffande vissa transportförsäkringar talas om »erforderlig
anteckning» om utbetalning av försäkringsbeloppet. Grundt, Forsikringsrett, s. 356 f., bestrider att så är fallet.
19 SjöL 154 §, UpplL 22 §.
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vara negotiabelt, se HGB § 644 samt C a r v e r’s Carriage of goods
by sea9, s. 730. Motsvarande gäller i tysk rätt upplagsbevis, jfr HGB
§ 424.

Varken konossement eller upplagsbevis äro formellt ab
strakta; det har dock ej ifrågasatts att detta skulle hindra att
de äro negotiabla.20
Vid sidan av dessa i lag reglerade papper förekomma emel
lertid i affärslivet åtskilliga typer av papper, vilka representera
gods under transport eller i lager; för de senare kan man helt
allmänt använda beteckningen lagerbevis. I själva verket har
affärslivet av någon anledning icke funnit sig till rätta med
lagstiftningen om upplagshus och upplagsbevis. Endast ett fåtal
företag hava koncession och även dessa utfärda blott i mycket
få undantagsfall bevis med iakttagande av formkraven i
nämnda lagstiftning. Lagerbevis äro sålunda mycket vanliga.
En speciell typ härav äro de bevis som utfärdas av företag som
bedriva pantlånerörelse. Jämväl beträffande gods under trans
port utfärdas ofta bevis som icke äro konossement, t.ex. s.k.
speditörskonossement och av rederi utfärdade delivery-orders.
De oreglerade papperen ha intresse i detta sammanhang
endast i den mån de äro ställda till innehavaren eller till viss
man eller order. Problemet gäller huruvida en sådan klausul
medför att papperen få negotiabilitet.
Det måste betecknas såsom osäkert om så är fallet.21 År 1871
uttalade riksdagen i en skrivelse med begäran om utredning
rörande lagstiftning om upplagshus att man ej ur gällande lag
kunde härleda att lagliga innehavandet av bevis som utfärdats
över inlämnade varor gåve ovillkorlig rättighet att utbekomma
20 Jfr Hakulinen i Festskrift 1950 för Ekeberg s. 214 not 2.
21 I doktrinen förekomma spridda uttalanden om konsekvenserna av
att ett lagerbevis ställts till innehavaren eller till viss man eller order.
Dessa uttalanden avse än bevisets värdepapperskvalitet (Hasselrot, HB,
IV2 s. 174 f.), än dess invindikabilitet (U n d é n, Sakrätt, I1 s. 230), än
frågan om förvärvares eller panthavares borgenärsskydd (U n d é n, Pant
rätt i rättigheter2, s. 130, och Sakrätt, I1 s. 311 f.). Almén (Tillägg till
§§ 39—41 not 25 a) och Win ro th (Köp s. 223) synas emellertid helt
allmänt vilja medge att ett lagerbevis kan göras löpande och därmed
negotiabelt.
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själva varan.22 Detta uttalande kan hava avsett att frånkänna
lagerbevisen negotiabilitet, men det kan också tänkas att det
avser det vid denna tid främst aktuella problemet om inne
havarens skydd mot föregående innehavares borgenärer. HD
har icke veterligen tagit direkt ställning till frågan.23
Huru än härmed förhåller sig är det otvivelaktigt att lager
bevis i affärslivet i stor utsträckning behandlas som om de vore
negotiabla.24 Detta gäller icke blott bevis ställda till innehava
ren eller till viss man eller order utan även bevis ställda till
viss man och försedda med presentationsklausul och t.o.m.
bevis ställda till viss man utan presentationsklausul. Att bevis
med presentationsklausul godtagas torde bero på en ofta före
kommande missuppfattning av presentationsklausulens inne
börd, i det att man i bevisutfärdarens förbehåll att icke behöva
prestera annorledes än mot bevisets återfående — eller, vid delprestation, mot anteckning på beviset — med orätt lägger in
ett till förmån för senare innehavare av beviset givet åtagande
att icke göra detta.25 Ett dylikt åtagande skulle, om det förelåg,
ge innehavaren skydd mot invändning att godset utlämnats till
tidigare innehavare, den i praktiken allvarligaste invändningen.
Vissa skuldebrev betecknas enligt det nyss sagda såsom löpande.
Dessa äro icke blott negotiabla utan även invindikabla (SkbrL 14 §).
De äro därjämte presentationspapper (ovan § 18 före not 50), legitimationspapper (ovan § 13 vid not 25) och värdepapper (ovan § 13
vid not 62); dessutom gäller att skydd mot tvesala och mot överlåtares
borgenärer vinnes genom tradition (SkbrL 14 och 22 §§). Det före
ligger en viss tendens att använda termen löpande även om andra
22 Se NT 1872 s. 15 ff.
23 Jfr dock H 1921 s. 326, där HD, visserligen med åberopande av han
delsbruk, ålade en köpare, som var skyldig att betala mot dokument, att
betala mot en av rederi utfärdad, till innehavaren ställd delivery-order.
Detta kan möjligen innebära ett ställningstagande för bevisets negotia
bilitet. Jfr också H 1923 s. 355. Se om delivery-orders ovan § 12 vid not
22—23.
24 En försiktig förvärvare eller kreditgivare torde dock icke nöja sig
med mindre än en direkt utfästelse till honom från lagerhållarens sida,
oaktat en sådan utfästelse numera icke är erforderlig för giltig pantsätt
ning. Jfr H 1931 s. 613 samt ovan § 56 vid not 26.
25 Jfr om skuldebrev med presentationsklausul SOU 1935: 14 s. 119 f.
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papper, t.ex. konossement utan rektaklausul, som i sig förena alla
dessa egenskaper eller åtminstone flertalet av dem. Någon fast gräns
för termens användningsområde finnes dock knappast. Se AvtL 35 §,
bet. 1914 om avtal s. 146, N i a 1, Aktiebrev, s. 5 med not 9, och
U n d é n, Sakrätt, I2 s. 25 ff.
Mellan de olika egenskaper som nu nämnts finnes ett rättspolitiskt
samband såtillvida som vissa av egenskaperna aldrig eller åtminstone
i regel icke anses böra föreligga annat än i kombination med vissa
andra. Se N i a 1, Aktiebrev, s. 3 not 7 och s. 5 not 8 och 9, Hult
i TfR 1931 s. 411 ff. och N i a 1 i TfR 1932 s. 285 ff.

Nästa fråga gäller vilka invändningar som äro exstingibla.
I lagstiftningen har denna fråga besvarats med växlande
teknik. Växel- och checklagarna ha nöjt sig med en allmän
formel för distinktionen mellan exstingibla och bestående in
vändningar — sådana invändningar sägas vara exstingibla som
grundas på gäldenärens »särskilda förhållande» till förre borge
nären. Skuldebrevslagen går en annan väg och anger i detalj
— om än ej med anspråk på absolut fullständighet — såväl de
invändningar som äro exstingibla som de vilka äro bestående.
Sjölagen och lagen om upplagshus åter gå helt förbi problemet,
medan det i vissa avseenden beröres av försäkringsavtalslagen.
På grund av dessa förhållanden kommer skuldebrevslagen att
i praktiken få en dominerande ställning såsom grund för ana
logislut.26
Hithörande regler återfinnas i skuldebrevslagen 15—18 §§.27
En kompletterande regel ges i avtalslagen 35 §.
Vissa invändningar avse brister i gäldenärens viljeförklaring.
Gäldenären kan emot varje ny borgenär invända att hand
lingen är falsk eller förfalskad (skuldebrevslagen 17 §). Detta
överensstämmer med gängse huvudregel att följderna av en
förfalskning icke läggas på den vars namn förfalskats eller
som utfärdat en sedermera ändrad handling. Om handlingen
är äkta men av gäldenären avfattats så att det varit alltför lätt
28 Jfr SOU 1936: 17 s. 244.
27 Se Marks von Würtemberg & Sterzel, Lagen om skulde
brev3, vid 15—18 §§.
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att förfalska den, kan dock gäldenären bli skyldig att ersätta
härav vållad skada.28
Gäldenären kan vidare alltid invända att handlingen å hans
vägnar utfärdats av någon som saknade behörighet därtill
(skuldebrevslagen 17 §).
Har åter gäldenären medverkat så långt att han verkligen
själv eller genom behörig representant underskrivit handlingen,
kommer han i ett sämre läge. Invändning att handlingen aldrig
utgivits är exstingibel (avtalslagen 35 §). Detsamma gäller in
vändning att handling som utgivits i ofullständigt skick seder
mera ifyllts i strid mot träffad överenskommelse.29
Invändning om bristande rättshandlingsförmåga på grund av
omyndighet eller rubbad själsverksamhet är bestående (skulde
brevslagen 17 §). Detta är en mycket väsentlig sida av skyddet
för personer utan rättshandlingsförmåga. Såvitt angår tillfäl
liga rubbningar lägger regeln emellertid en stor börda på nye
borgenären, som i allmänhet har svårt att vid sitt förvärv
bilda sig en uppfattning om möjligheten att en dylik ogiltighetsanledning föreligger.
Vad slutligen beträffar sådana viljefel, som avses i avtalslagen
28—33 §§, så gör skuldebrevslagen samma distinktion som
avtalslagen mellan starka och svaga ogiltighetsgrunder. Invänd
ning om råntvång är alltså bestående (17 §), invändning om
andra viljefel exstingibel (15 §).
Andra invändningar avse det rättsförhållande som föranlett
handlingens utställande.
Hit hör särskilt invändning att gäldenären icke erhållit av
talat vederlag för sin utfästelse, ett förhållande som skulle
kunna ge gäldenären rätt att hålla inne sin prestation och even
tuellt häva avtalet. Hit hör också invändning att utfästelsen
avser ett på grund av sin beskaffenhet ogiltigt rättsförhållande,
t.ex. en spelskuld eller en skuld uppkommen genom köp i strid
mot legalt förbud.
Här avsedda invändningar äro exstingibla (15 §).
Denna regel får större betydelse vid formellt abstrakta
28 Jfr H 1935 s. 646.
29 Så VxL 10 §.
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skuldebrev än vid andra sådana.30 Om nämligen skuldebrevet
icke lämnar upplysning om det bakomliggande rättsförhållan
det, måste gäldenären för att hindra exstinktion bevisa, dels
att skuldebrevet utfärdats på grund av detta rättsförhållande,
dels att borgenären insett eller bort inse detta, dels att rätts
förhållandet medfört rätt till jäv, dels att borgenären insett eller
bort inse detta. Är skuldebrevet icke formellt abstrakt, bortfalla
de två första punkterna i bevistemat, vilket medför att utsik
terna till exstinktion generellt sett minskas. Om man endast vill
godtaga formellt abstrakta skuldebrev såsom negotiabla, skulle
detta kunna sakligt motiveras så att endast skuldebrev, där
utsikterna för exstinktion generellt sett äro stora, böra få vara
negotiabla.31
Ibland är gäldenärens utfästelse oberoende av det bakom
liggande rättsförhållandet. I så fall säges det föreligga materiell
abstraktion och någon fråga om exstinktion av invändning
grundad på detta förhållande uppkommer överhuvud taget
icke.32
Ytterligare andra invändningar gå ut på att skuldförhållandet
upphört eller förändrats.
Vissa av dessa invändningar äro bestående, nämligen invänd
ning att handlingen dödats eller betalning fullgjorts genom
fordringsbeloppets nedsättande i allmänt förvar, eller att borge
nären i följd av preskription 33 eller proklama förlorat sin talan
eller att skuldförhållandet ändrats genom tvångsackord (17 §).
30 Jfr ovan § 62 vid not 7—10.
31 Hakulinen (Festskrift 1950 för Ekeberg s. 213) anser, ovisst på vil
ken grund, att jämväl den sista punkten i bevistemat bortfaller. Om detta vore
riktigt skulle exstinktion aldrig kunna ske vid skuldebrev som ej äro for
mellt abstrakta, och därmed vore ett dylikt skuldebrev aldrig negotiabelt
i nu förevarande avseende. För Hakulinen är den nu behandlade typen
av invändningar av central betydelse, och han drar därför den slutsatsen
att endast formellt abstrakta skuldebrev kunna vara negotiabla. Utgångs
punkten för slutledningen är emellertid obevisad och slutsatsen kan, såsom
ovan § 62 vid not 8—9 framhållits, säkerligen icke godtagas för svensk
rätts del.
32 Se ovan § 56 vid not 43—45.
33 Jfr dock H 1933 s. 669 om preskription av postdaterat skuldebrev.

748

NEGOTIABILITETEN

§ 62

Andra av dessa invändningar äro exstingibla.
Hit hör främst invändning om betalning (15 §) — häremot
svarar vid papper, som avse rätt att utfå egendom, avlämnande
av denna. Ett viktigt undantag gör dock skuldebrevslagen 16 §:
i vissa fall är invändning om betalning en bestående invänd
ning, nämligen om det gäller ränta, som förfallit till betalning
före överlåtelsen, eller i skuldebrevet föreskriven amortering,
som enligt skuldebrevet förfallit till betalning före överlåtelsen.
Nye borgenären måste alltså räkna med att före överlåtelsen
förfallna belopp av detta slag kunna vara betalda. Denna un
dantagsregel lärer näppeligen kunna få någon analog tillämp
ning på negotiabla papper utanför skuldebrevslagens område;
möjligen kan detta dock ifrågakomma även vid försäkringsbrev, ställda att betalas i successiva delbetalningar.
Med betalning bör säkerligen likställas datio in solutum och
solvendi causa samt konfusion.34
En penningförpliktelse kan också fullgöras genom kvittning.
En invändning att kvittning har skett är exstingibel i samma
omfattning som betalningsinvändningen (15 §; jfr dock 16 §).
Vad åter beträffar invändning att gäldenären haft en möjlighet
till kvittning, som nye borgenären bort respektera,35 så gäller
att denna invändning såsom huvudregel utsläckes oberoende
av nye borgenärens goda eller onda tro (18 §). I två undantags
fall kräves dock ett visst mått av god tro hos nye borgenären
för att exstinktion skall ske. Om motfordringens indrivande —
t.ex. på grund av förre borgenärens insolvens — skulle även
tyras om ej gäldenären fick kvitta, kräves för exstinktion att
nye borgenären ej uppenbarligen insåg detta förhållande. Och
om motfordringen härrör från det bakom skuldebrevet liggande
rättsförhållandet, blir invändning om möjlighet till kvittning
exstingibel på vanligt villkor om god tro hos nye borgenären.
Ett skuldförhållande kan upphöra eller förändras genom
uppsägning eller avtal. Invändning härom är exstingibel (15 §).
Slutligen nämner skuldebrevslagen den möjligheten att skuld
förhållandet upphör eller förändras genom dom och föreskriver
34 Jfr Uss ing, Alm. Del3, § 27 III C, ang. konfusion.33
33 Jfr ovan § 13 vid not 11—14.
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att invändning härom är exstingibel (15 §). Uttryckssättet är
mindre lyckligt, eftersom domen icke åsyftar att förändra
skuldförhållandet. Såtillvida inträder emellertid en förändring,
som domen såsom rättsfaktum träder i stället för de rättsfakta
som tidigare konstituerat skuldförhållandet. Exstinktionen in
nebär att domen såsom rättsfaktum bortfaller och att de ur
sprungliga rättsfakta ånyo bli relevanta. Sedan blir det en
annan fråga i vad mån jämväl dessa på grund av exstinktion
komma att sakna betydelse.
Med dom anses böra likställas skiljedom.36
Beträffande uppsägning, avtal och dom måste säkerligen gö
ras samma reservation ifråga om ränta och viss amortering,
som gäller vid betalning (16 §).
Om betalning eller annan omständighet, som grundar en
exstingibel invändning, antecknas på handlingen, uteslutes ex
stinktion, eftersom nye borgenären ej kan vara i god tro. Nu
kan det emellertid hända att en påskrift av detta slag avlägs
nats innan handlingen överlåtits till ny borgenär. Då skall för
lusten härav, i överensstämmelse med gängse princip rörande
verkan av förfalskning, träffa nye borgenären och ej gäldenären.37 Denna regel kan också uttryckas så, att invändningen
då anteckning sker övergår från att vara exstingibel till att vara
bestående (15 §). Denna verkan inträder dock ej om anteck
ningen »lätteligen kunnat avlägsnas». Skulle detta vara fallet,
har anteckningen blott den betydelsen att den, så länge den
finns kvar, utesluter god tro och därmed exstinktion.
Den nu med ledning av skuldebrevslagen gjorda gränsdrag
ningen mellan bestående och exstingibla invändningar torde
i regel kunna tillämpas även på andra negotiabla papper än lö
pande skuldebrev.
Försäkringsbrevet står emellertid här i en särställning. För
säkringsavtalslagen ger nämligen detta papper negotiabilitet
blott i fråga om vissa i 114 § särskilt angivna invändningar,
nämligen invändningar som avse att försäkringsbeloppet blivit
3G Marks von Würtemberg &
brev3, s. 87 not 2.
37 Jfr ovan § 62 vid not 28.
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utbetalat, att återköp skett eller att försäkringsavtalet genom
överenskommelse ändrats. Avsikten har varit att invändningar
som hänföra sig till avtalets tillkomst och försäkringsfallets
inträde skola vara bestående.38 På några punkter torde man
dock kunna gå utöver lagtextens ord. Med betalning likställes
säkerligen kvittning, varjämte en dom som rör en exstingibel
invändning förmodligen själv ger upphov blott till en exstingibel
invändning.
Beträffande ränte- och utdelningskuponger har skuldebrevs
lagen i 23 och 24 §§ utvidgat antalet invändningar som äro
bestående.
Beträffande konossement gälla speciella regler angående in
vändningar som hänföra sig till det bakomliggande rättsför
hållandet mellan befraktaren och bortfraktaren. Den senare
kan vilja gentemot konossementshavaren invända, att han i ett
certeparti gjort andra mera begränsade utfästelser än vad som
framgår av konossementets text. Härvid måste man skilja mel
lan de fall då konossementshavaren själv är befraktare och de
fall då han icke är det. Om konossementshavaren själv är
befraktare, skall bortfraktarens rätt till invändning av detta
slag alltid bedömas med ledning av både fraktavtalet och konossementet.39 Om däremot konossementshavaren icke är be
fraktare, kan bortfraktaren åberopa fraktavtalet endast om
konossementet uttryckligen hänvisar till detta (sjölagen 160 §).
Situationen kan karakteriseras så, att det, om hänvisning till
fraktavtalet saknas, föreligger materiell abstraktion gentemot
alla utom befraktaren själv.
Det sagda avser sjölagskonossement men torde kunna tilllämpas även på Haaglagskonossement. 40
Exstinktion förutsätter att nye borgenären i god tro blivit
innehavare av handlingen.
Kravet på god tro innebär enligt skuldebrevslagens huvud
regel i 15 § att nye borgenären icke får känna till den omstän38 Se SOU 1925: 21 s. 206 ff.
39 Se SOU 1936:17 s. 241 ff. samt Jantzen, Godsbefordring2, s. 457
och 148 ff.
40 Schmidt, Sjörätt, s. 112 f.
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dighet, varå en invändning grundas, eller hava skälig anledning
till misstanke härom. Den goda tron skall föreligga icke blott
vid överlåtelsen utan även vid den tidpunkt då nye borgenären
får handlingen i sin besittning.41
Växel- och checklagarna ställa betydligt lägre krav på nye
borgenärens vaksamhet —- det räcker för exstinktion att nye
borgenären icke vid handlingens förvärvande »uppsåtligen
handlat till gäldenärens förfång».42 En likartad bestämmelse
förekommer, såsom redan anmärkts, i skuldebrevslagen 18 §,
där det för ett specialfall är tillräckligt för exstinktion att nye
borgenären icke »uppenbarligen insåg» ett visst förhållande.
Sedan exstinktion en gång skett, gäller den till förmån för
följande borgenärer, även om någon av dem skulle vara i ond
tro. Möjligen kan undantag komma ifråga om handlingen efter
det att exstinktion skett ånyo förvärvas av någon som dessför
innan i ond tro innehaft handlingen.43
Det förekommer, att en gäldenär i ett skuldebrev, som eljest
skulle vara negotiabelt, förbehåller sig inskränkningar i negotiabiliteten. Det är sålunda vanligt att bankmotböcker innehålla
en klausul, enligt vilken överlåtelse av motboken ej är mot
banken gällande med mindre banken genom notering i mot
boken eller annorledes skriftligen bekräftat att anmälan om
överlåtelse skett. Denna klausul åsyftar framför allt att för
behålla banken rätt att mot förvärvaren göra kvittningsinvändning grundad på förhållandet till föregående ägare av mot
boken.
41 Rättspraxis har i en speciell situation haft anledning att precisera
innebörden i godtroskravet. Den som förvärvat ett intecknat skuldebrev
av en senare fastighetsägare än den som enligt skuldebrevet är person
ligen betalningsskyldig, måste räkna med att det personliga betalnings
ansvaret övertagits av nye ägaren och att sålunda förre ägaren blivit fri.
Se H 1935 s. 61, 1936 s. 648, 1937 s. 540 samt Karlgren i SvJT 1941
s. 479 f., Larsson, Personligt betalningsansvar, s. 180 ff., och O 1 i ve
er o n a, Inteckningsförordningen4, s. 149 not 12.
42 VxL 17 §, ChL 22 §. Jfr Eberstein, Växelrätten, s. 74 not 7.
43 Se H 1912 s. 45 samt Marks von Würtemberg & Sterzel,
Lagen om skuldebrev3, s. 88, Godenhielm i FJFT 1949 s. 241 ff. (jfr
1950 s. 255 f.) och U s s i n g, Alm. Del3, § 23 V.
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Det är emellertid ovisst om domstolarna skulle finna detta
syfte tillräckligt tydligt uttryckt i klausulen. Det är vidare
ovisst om icke skuldebrevslagen 32 § är tvingande och sålunda
klausulen ogiltig,44 åtminstone i de handlingar som äro negotiabla även om de ej innehålla någon presentationsklausul.45
Lagstiftningen om arrende och hyra innehåller vissa regler
om negotiabilitet, som äro konstruerade på ett säreget sätt.
Fordran å arrende är nämligen såtillvida negotiabel, som
gäldenären icke mot godtroende förvärvare av fastigheten kan
göra invändning att fordran, som förfaller till betalning mer
än ett år efter det arrendatorn fick kunskap om överlåtelsen,
upphört genom förskottsbetalning eller avtal med förre fastig
hetsägaren.46 För hyresfordran gäller motsvarande regel, dock
är fristen här sex månader.47 Vetskap hos nye ägaren utesluter
exstinktion, däremot har nye ägaren ingen undersökningsplikt.
Härmed sammanhänger att nye ägaren får skydd även om han
icke tagit förre ägarens kontraktsexemplar i sin besittning.
Redan skedd kvittning likställes uppenbarligen med betal
ning; en sådan måste alltså respekteras av ny ägare med vet
skap därom. En särskild regel ges för de fall då arrendatorn
(hyresgästen) hade en ännu icke utnyttjad möjlighet till kvitt
ning.48 Denna behöver icke respekteras beträffande arrende
eller hyra som förfaller till betalning efter de nyss angivna fris
terna, oavsett om nye ägaren kände till motfordran eller icke.
Såsom framgår av det sagda gäller negotiabiliteten blott
belopp som förfalla till betalning efter en viss tidpunkt. Ifråga
om tidigare förfallna belopp tillämpas utan inskränkning hu
vudregeln att nye borgenären icke får bättre rätt än den gamle
hade.
Även i ett annat avseende är rätten mot arrendator (hyres44 Se R o d h e i Svensk sparbankstidskrift 1949 s. 189 ff. samt Marks
von Würtemberg & Sterzel, a.a. s. 143 not 1.
45 Jfr Bergendal i Svensk sparbankstidskrift 1936 s. 336.
46 NyttjL 2: 30. Jfr UL 133 §.
47 NyttjL 3: 28. Jfr UL 133 §. I sådana fall då nye ägaren icke är bun
den av avtalet kan däremot förskottsbetalning aldrig åberopas mot denne,
jfr SvJT 1932 rf. s. 10.
48 Jfr ovan § 13 vid not 11—14.
48 — 557460
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gäst) negotiabel. Mot ny fastighetsägare i god tro kan ändring
i eller tillägg till arrendatorns (hyresgästens) förpliktelse en
ligt skriftligt avtal icke åberopas, om blott nye ägaren reklame
rar inom viss tid efter det att han av arrendatorn (hyresgästen)
underrättats om ändringen eller tillägget. Arendatorn (hyres
gästen) kan emellertid undgå exstinktion såvitt angår framtida
förpliktelser, om han inom viss tid säger upp avtalet. Ny ägare
har plikt att undersöka om ändring eller tillägg antecknats på
förre ägarens kontraktsexemplar; har detta ej skett lägges
endast vetskap honom till last såsom ond tro.49 50
49 NyttjL 2:29 och 3:28. Nye ägaren kan emellertid icke åberopa dessa
regler om förre ägaren visat honom icke det nu gällande avtalet utan ett
tidigare sådant. Denna princip har i H 1938 s. 489 tillämpats så, att en änd
ring av bestämmelserna om avtalets giltighetstid ansetts konstituera ett
nytt avtal, bindande för nye ägaren, trots att ändringen icke införts i hyres
värdens exemplar av avtalet. Jfr L ej man, Hyresvärd och hyresgäst,
s. 31 ff. Jfr också ovan § 56 vid not 39 om novationsproblemet. I samband
med 1953 års reform av bestämmelserna om tomträtt diskuterades lämplig
heten av en motsvarande negotiabilitetsregel till skydd för förvärvaren av
en tomträtt. Någon sådan regel kom dock ej till stånd. Se SOU 1952:28
s. 93 samt KProp 1953 nr 177 s. 45 ff. och 76 f.
50 Om nye ägarens skyldigheter gentemot arrendator och hyresgäst se
ovan § 55 vid not 19—20.
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1. KOMMITTÉBETÄNKANDEN.

Förslag till allmän civillag. [Af lag-commitéen.] Sthm 1826.
Förslag till giftermåls-balk, ärfvda-balk, jorda-balk och byggninga-balk. [Af
lagberedningen.] Sthm 1847.
Förslag till handels-balk och utsöknings-balk m.m. [Af lagberedningen.]
Sthm 1850.
Motiv till det af de dansk-norsk-svenska komiterade utarbetade utkast till
vexellag. Sthm 1878.
Betänkande och lagförslag afg. den 22 februari 1887 af den kommité, åt
hvilken enligt k. m:ts beslut den 8 sept. 1882 i nåder uppdragits att
granska sjölagen. Sthm 1887.
Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag, om aktiebolag samt
om föreningar för ekonomisk verksamhet m.m. Sthm 1890.
Nya lagberedningens förslag till lag om köp och byte äfvensom till andra
dermed sammanhängande författningar [Afg. den 31 dec. 1894.] Sthm
1895.
Förslag till lag om tjensteaftal mellan husbönder och tjenare. Sthm 1900.
Förslag till lag om vissa arbetsaftal. Sthm 1901.
Förslag till lag om köp och byte af lös egendom. Sthm 1903.
Udkast till lov om kjob ... af en af justitsdepartementet nedsat komite.
Kristiania 1903. — Motiver. Kristiania 1904.
Udkast till Lov om Livsforsikringsvirksomhed. Afg. af Delegerede fra Norge,
Danmark og Sverige. Sthm 1903.
Lagberedningens förslag till jordabalk. 1—3. Sthm 1905—09. (Cit. FJB
I—III 1905—09.)
Förslag till lag om kommission, handelsagentur och handelsresande äfven
som till lag om ändrad lydelse af 2 § i förordningen den 4 maj 1855
ang. handelsböcker och handelsräkningar. [Afg. den 31 dec. 1912.]
Sthm 1913.
Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens
område, lag om avbetalningsköp m.m. Sthm 1914.
Centralupphandlingssakkunnigas betänkande. 1. Förslag till förordning ang.
leveranser och arbeten för statens behov samt försäljning av staten till
hörig lös egendom (leveransförordning) m.m. Sthm 1916.
Lagberedningens förslag till revision av giftermålsbalken och vissa delar
av ärvdabalken. 4. Förslag till giftermålsbalk m.m. Sthm 1918. (Cit.
FGB IV 1918.)
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Sjölagskommitténs förberedande förslag till sjömanslag m.m. [Avg. den
4 juni 1920.] Sthm 1922. (Riksdagens protokoll 1922. Bihang. Sami. 1.
Bd 6. Nr 13. Bil. A s 1—79.)
Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken. 1. Förslag till lag
om förmynderskap m.m. Sthm 1921. (Cit. FÄB I 1921.)
SOU 1925: 21. Förslag till lag om försäkringsavtal m.m. Sthm 1925.
SOU 1929:22. Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken. 3.
Förslag till lag om testamente m.m. Sthm 1929.
SOU 1930: 25. Förslag till lag om upplagshus med rätt att utfärda upplagsbevis m.m. Sthm 1930.
SOU 1932: 16. Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken. 4. För
slag till lag om boutredning och arvskifte m.m. Sthm 1932.
SOU 1935: 14. Lagberedningens förslag till lag om skuldebrev m.m. Sthm
1935.
SOU 1935: 18. Betänkande med förslag till lag om arbetsavtal. Sthm 1935.
SOU 1936: 17. Förslag till lag om ändring i vissa delar av sjölagen m.m.
Avg. av 1933 års sjölagstiftningskommitté. Sthm 1936.
SOU 1936: 54. Förslag till lag om befordran med luftfartyg m.m. Sthm 1936.
SOU 1937: 24. Förslag till ändrad lagstiftning om sammanträffande av
brott jämte motiv. Sthm 1937.
SOU 1937: 29. Betänkande med förslag till lag om allmänningsskogar i
Norrland och Dalarna m.m. Sthm 1937.
SOU 1937:49. Betänkande med förslag till lag om semester. Avg. av 1936
års semestersakkunniga. Sthm 1937.
SOU 1938: 22. Betänkande med förslag till reformerad hyreslagstiftning.
Sthm 1938.
SOU 1938:38. Betänkande med förslag till ändringar i arrendelagstift
ningen. Avg. av 1936 års arrendeutredning. Sthm 1938.
SOU 1938: 44. Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk. 2. Motiv
m.m. Sthm 1938.
SOU 1940: 20. Straffrättskommitténs betänkande med förslag till lagstift
ning om förmögenhetsbrott. Sthm 1940.
SOU 1941: 8, 9. Lagberedningens förslag till lag om aktiebolag m.m. 1. Lag
text. 2. Motiv. Sthm 1941.
SOU 1943: 24. Betänkande med förslag till lag om redovisningsmedel m.m.
Sthm 1943.
SOU 1944: 10. Processlagberedningens förslag till lag om införande av
nya rättegångsbalken m.m. 2. Motiv m.m. Sthm 1944.
SOU 1944:59. Betänkande med förslag till ändrad semesterlagstiftning.
Avg. av 1942 års semesterkommitté. Sthm 1944.
SOU 1946: 21. Betänkande med utredning och förslag ang. rätten till arbets
tagares uppfinningar. Sthm 1946.
SOU 1947:38. Lagberedningens förslag till jordabalk. 1. Sthm 1947.
SOU 1948: 40 Strafflagberedningens promemoria med förslag till lagstift
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ning om domstols rätt att nedsätta eller eftergiva påföljd för brott samt
om eftergift av åtal. Sthm 1948.
SOU 1949: 17. Betänkande med förslag till lag om registrerade föreningar
m.m. Sthm 1949.
SOU 1950: 16. Förberedande utredning angående lagstiftning på skadeståndsrättens område. Av Ivar Strahl. Sthm 1950.
SOU 1950: 42. Förslag till ändrad lagstiftning om avbetalningsköp. Sthm
1950.
SOU 1951: 18. Betänkande med förslag till förordning ang. upphandling och
arbeten för statens behov m.m. Avg. av 1946 års upphandlingssakkunniga. Sthm 1951.
SOU 1951:22. Förslag till sjömanslag m.m. Betänkande avg. av 1946 års
sjömanskommitté. Sthm 1951.
SOU 1951:54. Stats- och kommunaltjänstemäns förhandlingsrätt. 1948 års
förhandlingsrättskommittés betänkande. Sthm 1951.
SOU 1952: 2. Förslag till lag om bankrörelse m.m. Avg. av 1949 års banklagssakkunniga. Sthm 1952.
SOU 1952: 28. Lagberedningens förslag till ny lagstiftning om tomträtt m.m.
Sthm 1952.
SOU 1953: 14. Förslag till brottsbalk. Avg. av straffrättskommittén. Sthm
1953.
SOU 1955: 1. Lag om jordbrukskasserörelsen m.m. Betänkande med för
slag avg. av 1950 års jordbrukskasseutredning. Sthm 1954.

2. ÖVRIG LITTERATUR.
Afzelius 1 Om cession af fordringar enligt svensk rätt . . . Akad. afh. Up
sala 1877.
[—] Rec. av Bentzon V, Begrebet vis maior .. . Kobenhavn 1890. [Af] I. A.
(TfR 4 (1891) s 468—73.)
Alexanderson N Bidrag till läran om penninganvisning enligt svensk rätt.
1. Akad. afh. Upsala 1904.
— Ett par skadeståndsproblem i svensk rättsskipning. (Nordiska jurist
stämman 1926. Sthm 1926. s 18—52.)
— Strödda anteckningar om skadeståndsansvar (med utgångspunkt i
svensk rättspraxis). (FJFT 80 (1944) s 93—112.)
Almén T Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens
område av den 11 juni 1915 . . . Sthm 1916.
— Om förmånsrätt för den, som på grund av borgen infriat eller genom
överlåtelse förvärvat en prioriterad fordran. (SvJT 1 (1916) s 23—8.)
— Om köp och byte av lös egendom. 1—2. Sthm 1906—08. — 2 delvis
omarb. uppl. Sthm 1917—18. — 3 delvis omarb. uppl. Sthm 1934. (Cit.
Almén.)
— Promemoria för föredragning i lagrådet av lagberedningens förslag till
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jordabalk. 4 kap. Om köp och byte. Utarb. 1909—10. Med senare rätts
fall efter hand däri införda. (Stencil.) (Cit. Almén, PM om JB.)
— Skandinaviskt lagstiftningsarbete angående köp. (TfR 17 (1904) s 373—
418.)
Alten E Om gyldigheten av fakturaverdi-klausuler i konossementer og
fraktbrev. (NRt 119 (1954) s 27—32.)
Andences J Om selgerens ansvar for farlige egenskaper ved den leverte
gjenstand. (Festskrift til Henry Ussing. Kobenhavn 1951. s 9—18.)
— Straffbar unnlatelse. Et bidrag til strafferettsdogmatikken. Oslo 1942.
Andersen Kristen Angrep og synspunkter i erstatningsretten. (TfR 54 (1941)
s 299—333.)
— Norsk erstatningsrett i hovedtrekk. Oslo 1952.
— Norsk kjopsrett i hovedtrekk. Oslo 1945.
— Selgerens erstatningsansvar når leveringen uteblir eller forsinkes. (SvJT
29 (1944) s 625—49.)
— Unnlatelse, årsakssammenheng og rettsstrid i erstatningsretten. (TfR
56 (1943) s 309—29.)
Anson W B Principles of the English law of contract and of agency in its
relation to contract. 19 ed. by J L Brierly. Oxford 1945.
Arnholm C J Alminnelig avtalerett. Oslo 1949.
— Noen bemerkninger om erstatningsansvar i kontraktsforhold. (TfR 54
(1941) s 496—516.)
— Panteretten. 2. utg. Oslo 1950.
— Sammensatte avtaler. Oslo 1952.
— Streiftog i obligasjonsretten. Oslo 1939.
— Rec. av Holmboe C Stub, Foreldelse av fordringer, Oslo 1946. (TfR 60
(1947) s 111—15.)
Astrup Hoel G — se Hoel G Astrup.
Augdahl P Den norske obligasjonsretts ahnindelige del. Oslo [1953].
— Om kreditors stilling i endossentens konkursbo når hoveddebitor har
stillet pant for fordringen. (TfR 40 (1927) s 154—81.)
Aurelius N O Bevittning, bestyrkande och legitimation. (FörvT 17 (1954)
s 77—83.)
Bagge A När är, vid underlåtenhet eller dröjsmål med godsets avlämnande,
säljaren fritagen från ersättningsskyldighet enligt engelsk, amerikansk
och svensk rätt? (SvJT 29 (1944) s 853—86.)
Baudry-Lacantinerie G & Barde L Traité théorique et pratique de droit
civil. 3 éd. T. 12. Des obligations. Paris 1906.
Baumbach A Handelsgesetzbuch mit Nebengesetzen ohne Seerecht. Von
A Baumbach. 10. neubearb. Aufl. von K Duden. München 1953.
Beckman N Svensk familjerättspraxis. Sthm 1954.
Beckman B Om befälhavares och sjömans rätt till ersättning vid kontraktsstridigt avskedande. (Defensor legis 28 (1947) s 271—85.)
— Om guldklausulen i sjölagstiftningen. (FJFT 79 (1943) s 201—16.)
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Benckert K Om regressrätten vid självständiga borgensförbindelser. (Fest
skrift tillägn. Nils Stjernberg. Sthm 1940. s 51—8.)
Bentzon A Drachmann & Christensen Knud Lov om forsikringsaftaler ...
2. udg. D. 1. Kobenhavn 1952.
Bentzon V Begrebet vis maior i romersk og nordisk ret. Kobenhavn 1890.
(Diss.)

Bergelmer E Ett spörsmål ur läran om leveransaftalet. (NJA II 25 (1900)
nr 9.)
Bergendal B Ny lagstiftning om skuldebrev. (Svensk sparbankstidskrift 20
(1936) s 251—70, 327—47.)
Berglund H Förenings justis i Danmark och Sverige. (SvJT 27 (1942)
s 193—201.)
Bergström S Arbetsrättsliga spörsmål. 1. Om räckvidden av den s.k. 200kronorsregeln i kollektivavtalslagen. Sthm 1950.
— Kollektivavtalslagen. Akad. avh. Uppsala 1948.
— Om semesterlön och provision. Uppsala 1954. (UUÅ 1954: 6.)
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tildels omarb. Udg. 1908. — 3. tildels omarb. Udg. 1917—20.
— Haandbog i Obligationsretten. Speciel Del. Kobenhavn 1897.
— Til Laeren om Kjob. (TfR 29 (1916) s 1—27.)
— Rec. av Hagerup F, Om Kjob og Salg. Kristiania 1884. (TfR 1 (1888)
s 472—81.)
— & Ussing H Haandbog i Obligationsretten. Speciel Del. 1. Gave, Kob og
Bytte. Kobenhavn 1923.
— — Haandbog i Obligationsretten. Speciel Del. [2.] Kaution. [Ved]
H Ussing. Kobenhavn 1928.
Lassen N Nogle Bemaerkninger om Skadeserstatningspligtens Omfång.
(TfR 2 (1889) s 56—92.)
Lech 11 Till debatten om orsaksproblemen. (SvJT 40 (1955) s 1—27.)
Lejman F Några hyresproblem. (TfSA 9 (1943) s 110—24.)
— Om begreppet nyttjanderätt till fast egendom. Uppsala 1944.
— Om skadestånd såsom »biförpliktelse» vid kontrakt. (Festskrift tillägn.
Vilhelm Lundstedt. Uppsala 1947. s 50—70.)
— Rättsförhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst. Lund 1951. (Skrifter
utg. av Juridiska fakulteten i Lund. 12.)
— Svensk rättspraxis. Obligationsrätt 1941—1944. 2. Nyttjanderätt till fast
egendom. (SvJT 31 (1946) s 255—63.)
Lemkin R Valutareglering och clearing. Sthm 1941.
Lilienberg G R Svensk lagsamling. 2—3. Sthm 1875—85.
Lindblad J C Om prescription enligt Sveriges lag. 2 omarb uppl. Upsala 1843.
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[Lindebrcekke S] Översikt over negotiable dokumenter og andre omsetningspapirer. Utg. av Bergens privatbank. 2. utg. Bergen 1953.
Linden G Förvärv och förlust av medlemskap i ekonomisk förening. Akad.
avh. Sthm 1952.
Lindenmaier F Adäquate Ursache und nächste Ursache. (ZfHR 113 (1950)
s 207—80.)
Lindhagen A Den nya stilens införande i Sverige. (Historisk tidskrift 42
(1922) s 318—22.)
Ljungman S Om prestation in natura. 1. Särskilt vid köp av lös egendom.
Uppsala 1948.
— Om skada och olägenhet från grannfastighet. Akad. avh. Sthm 1943.
— Om skattefordran och skatterestitution. Uppsala 1947.
— Ytterligare om sydfruktslasten. (Festskrift tillägn. Vilhelm Lundstedt.
Uppsala 1947. s 152—66. — Även i: Ljungman S, Om prestation in natura.
1. Uppsala 1948. s 52—66.)
Lundberg A Handledning för exekutorer och stämningsmän. [4 uppl.]
Sthm 1954.
Lundstedt A V Bör den s.k. compensatio lucri cum damno betraktas som
ett särskildt institut i svensk rätt? 1. Lund 1912.
— Culpa-regeln. Uppsala 1935. (Lundstedt, Föreläsningar över valda delar
av obligationsrätten. 4: 1.)
— Fiktion eller sanning i juridiken? (SvJT 9 (1924) s 241—85.)
— Kan härskande tolkning av 24 § köplagen anses riktig? (SvJT 6 (1921)
s 325—58.)
— Obligationsbegreppet. D. 1. Fakta och fiktioner. Uppsala 1929. (Lund
stedt, Föreläsningar över valda delar av obligationsrätten. 3.)
— Strikt ansvar. Bd 2: 1. Uppsala 1948. (Lundstedt, Föreläsningar över
valda delar av obligationsrätten. 4: 2.)
— Två föreläsningar i civilrätt och internationell privaträtt. Lund 1913.
Löfmark E Försäkring för olycksfall i arbete och yrkessjukdom. 6 uppl.
Sthm 1952.
Lögdberg Å Några spörsmål angående förlagsinteckning. Sthm 1952. (Skrif
ter utg. av Svenska bankföreningen. 81.)
— Studier över förlagsinteckningsinstitutet. Akad. avh. Uppsala 1947.
Madsen-Mggdal N P Magtfordrejningsproblemer i civilretten. (Festskrift
til Henry Ussing. Kobenhavn 1951. s 348—61.)

Malmceus B Svensk rättspraxis i skadeståndsmål. Sthm 1945. (Försäkringsjuridiska föreningens publikation 6.)
Malmström Å Några anteckningar rörande svensk inteckningsrätt. (SvJT
27 (1942) s 577—600.)
— Personligt betalningsansvar för intecknat skuldebrev. (SvJT 20 (1935)
s 484—9.)
— Successionsrättsliga studier. Uppsala 1938. (UUÅ 1938: 3.)
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Marks von Würtemberg E & Sterzel F Lagen om skuldebrev jämte dithörande författningar. 3 uppl. ombesörjd av F Sterzel. Sthm 1953.
Marty G La relation de cause å effet comme condition de la responsabilité
civile. (Étude comparative des conceptions allemande, anglaise et fran?aise.) (Revue trimestrielle de droit civil 38 (1939) s 685—712.)
Mazeaud H & L Traité théorique et pratique de la responsabilité civile
délictuelle et contractuelle. T. 1—3. 4 éd. Paris 1947.
Melin B Avlöningssystem för försäljare inom industri- och grosshandelsföretag. Sthm 1950. (Företagsekonomiska forskningsinstitutet vid Han
delshögskolan i Sthm. Medd. 32.)
Miller C T Some questions of maritime law now before the Comité
maritime international. Göteborg 1951. (Handelshögskolans i Göteborg
skriftserie. 1951:3.)
Minnesskrift ägnad 1734 års lag av jurister i Sverige och Finland den 13
december 1934, 200-årsdagen av riksens ständers beslut. 2. Sthm 1934.
(Cit. Minnesskrift II.)
»Monica Smith» domen. Skiljedom i tvist mellan Uddevallavarvet aktie
bolag och Rederiaktiebolaget Ferlef, given i Göteborg den 27 maj 1953.
Göteborg 1953.
Munch-P eter sen E Overdragelser til Fyldestgorelse. Kobenhavn 1935.
— Tvangsfuldbyrdelse og forelobige Retsmidler. 4. udv. Udg. Kobenhavn
1948. (Den danske Retspleje. 3.)
Munch-Petersen H Den saakaldte »negative Kontraktsinteresse». (TfR 11
(1898) s 1—35.)
Munn N L Psychology; the fundamentals of human adjustment. [Under
the editorship of L Carmichael.] 2 ed. London 1951.
Nceser J II Om kreditors rett i et konkursbo når der er stillet pant for
fordringen. (TfR 40 (1927) s 71—100.)
Nebelong B Om Forlofte. Kobenhavn 1948.
Neergaard P I hvilket omfang er et forsikringsselskab bundet ved dets
agenters handlinger? (NFörsT 28 (1948) s 267—78.)
Nial H Aktiebolags och andra företags borgensförbindelser. Förutsätt
ningarna för deras rättsliga giltighet. Sthm 1948. (Skrifter utg. av
Svenska bankföreningen. 80.)
— Aktiebolagsrättsliga studier. Sthm 1935.
— Annonsavtalet. Dess rättsverkningar i förhållandet mellan tidning och
annonsör. Sthm 1949.
— Ansvar för skulder vid affärsöverlåtelse. (Festskrift tillägn. Erik Marks
von Würtemberg. Sthm 1931. s 444—61.)
— God tro hos aktiebolag, ond hos styrelseledamot. (SvJT 18 (1933)
s 61—5.)
— Några ord om begreppet värdepapper i svensk rätt. (TfR 45 (1932)
s 285—95.)
— Om äktiebrev och andra aktierättsliga dokument. Akad. avh. Sthm 1929.
49 — 557460

769

LITTERATUR

Nial H Om förvärv i strid mot legala förbud. (TfR 49 (1936) s 1—77.)
— Om guldklausuler enligt svensk rätt. (TfR 47 (1934) s 18—51.)
— Om rätt till märkt emballage, särskilt inom bryggeri- och läskedrycksindustrien. (Festskrift tillägn. Gösta Eberstein. Sthm 1950. s 212—29.)
— Penningskuld och penningvärde. (Minnesskrift ägnad 1734 års lag. 2.
Sthm 1934. s 694—708.)
— Rec. av Lemkin R, La réglementation des paiements internationaux.
Paris 1939. (SvJT 25 (1940) s 625—7.)
— Rec. av Marks von Würtemberg E & Sterzel F, Lagen om skuldebrev
jämte dithörande författningar. Sthm 1937. (SvJT 24 (1939) s 165—7.)
Nilsson-Stjernquist P Föreningsfirmans funktion. Lund 1950. (Skrifter utg.
av Juridiska fakulteten i Lund. 13.)
Nordiska juristmöten. Förhandlingarna å det trettonde nordiska jurist
mötet i Helsingfors den 18, 19 och 20 augusti 1925. Helsingfors 1926.
— Förhandlingarna å det nittonde nordiska juristmötet i Stockholm den
23—25 augusti 1951. Sthm 1952.
Nordiska juriststämman i Stockholm och Uppsala den 5—18 september
1926. Sthm 1926.
Nordling E V Anteckningar efter E V Nordlings föreläsningar i svensk
civilrätt. Allm. delen. [2 uppl.) Upsala 1891.
— Förhandlingen om rätt i förmögenhetsrättsliga saker och bevisbördans
fördelning mellan stridande parter. Upsala 1886.
— Lagfarts- och inteckningslagarne af den 16 juni 1875 med tillhörande
författningar. 2 omarb. uppl. Upsala 1888.
— Några punkter inom läran om kvittning kritiskt belysta hufvudsakligen
med afseende på svensk rätt. (TfR 1 (1888) s 369—409.)
— Om löftesmäns (Kautionists) fortfarande ansvar för en af hufvudgäldenären en gång infriad förbindelse. (TfR 3 (1890) s 156—80.)
— Om präskription enligt svensk allmän förmögenhetsrätt. Sthm 1877.
Nussbaum A Money in the law, national and international. [2] rev. ed.
Brooklyn 1950.
Nybergh G Förlagsrättsliga studier jämte kritiska betraktelser över lag
beredningens förslag till förlagsavtal. (FJFT 75 (1939) s 79—112,
337—76.)
Oertmann P Die Vorteilsausgleichung beim Schadensersatzanspruch im
römischen und deutschen bürgerlichen Recht. Berlin 1901.
Olivecrona K Bevisskyldigheten och den materiella rätten. Uppsala 1930.
— Domen i tvistemål. Lund 1943. (Skrifter utg. av Juridiska fakulteten i
Lund. 2.)
— Inteckningsförordningen. 4 uppl. Lund 1954.
— Kvittningen och rättskraften. (Festskrift tillägn. Erik Marks von Wür
temberg. Sthm 1931. s 462-—84.)
— Om skillnaden mellan penningskuld och varuskuld. (Festskrift tillägn.
Birger Ekeberg. Sthm 1950. s 395—409.)
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— Penningen i civilrättens system. (SvJT 37 (1952) s 675—84.)
—• Penningenhetens problem. Lund 1953.
— Utsökning. 2 [rev.] uppl. Lund 1955.

Olsson Curt Aktieförvärvares rätt i förhållande till bolaget. Helsingfors
1949. (Diss.) (Juridiska föreningens i Finland publikationsserie. 21.)
— Om köpares borgenärsskydd vid köp av lös egendom. Helsingfors 1954.
(Ekonomi och samhälle. Skrifter utg. av Svenska handelshögskolan. 1.)
Om force-majeure-klausuler i köpeavtal och befraktningsavtal. Utredning
verkställd på uppdrag av Stockholms handelskammare ... Sthm 1940.
Oser H — se Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch.
Palmgren G Handelsrättsliga inflationsproblem. Göteborg 1949. (Handels
högskolans i Göteborg skriftserie. 1949: 1.)
— Konkurrensklausuler vid tjänsteavtal. Helsingfors 1939. (Juridiska för
eningens i Finland publikationsserie. 7.)
— Om indexklausuler i leverans- och entreprenadavtal. (FJFT 84 (1948)
s 75—101.)
— Om påföljderna av säljares mora. Helsingfors 1936. (Diss.) (Juridiska
föreningens i Finland publikationsserie. 4.)
— Om säljarens rätt att åberopa svek eller bedrägeri vid överlåtelse av
fast egendom. (FJFT 78 (1942) s 247—94.)
Pedersen Axel H Afbestilling. (Juristen 34 (1952) s 257—76.)
— Entreprise. Bygge- og anlregsarbejder. Kobenhavn 1952.
— Indledning til sagforergerningen. 1. Kobenhavn 1951.
— Refusionsopgorelser. Kobenhavn 1954.
Persson Ulf Skada och värde. Akad. avh. Lund 1953. (Skrifter utg. av
Juridiska fakulteten i Lund. 16.)
Petrén G Något om arbetstagares lydnadsplikt. (SvJT 29 (1944) s 116—31.)
Philipson Ivar Das Devisenrecht Schwedens. Basel 1943.
Planiol M Traité élémentaire de droit civil de Planiol. Refondu et complété
par G Ripert & J Boulanger. T. 2. 4 éd. Paris 1952.
Popp-Madsen C Bod. Bidrag til Lseren om Retshaandhaevelsens Midler. 1.
Kobenhavn 1933. (Diss.)
Pro jet d’une loi internationale sur la vente. Pro jet 1. Roma 1935. (Institut
international de Rome pour Funification du droit privé.) (Cit. Interna
tionella köplagsutkastet I.)
Projet d’une loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers
corporels et rapport. Rédaction 2. Rome 1939. (Institut international de
Rome pour Funification du droit privé.) (Cit. Internationella köplagsut
kastet II.)
Prölss E R Versicherungsvertragsgesetz. 8. [veränd.] Aufl. München 1954.
Rabel E Das Recht des Warenkaufs. Eine rechtsvergleichende Darstellung.
Bd 1. Berlin 1936. (Zeitschrift für ausländisches und internationales
Privatrecht. Sonderh. des 19. Jahrg.)
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Rabenius N Om kvittnings verkställande enligt svensk rätt. Akad. avh.
Uppsala 1917.
— Till läran om de materiella förutsättningarna för kvittning enligt svensk
rätt. (TfR 31 (1918) s 318—62. — 32 (1919) s 1—34.)
Rasting C Nogle bemaerkninger om begründeten af konkurslovens § 18.
(UfR 83 (1949) s 202—27.)
Ripert G Traité élémentaire de droit commercial. 2 éd. Paris 1951.
Rodhe K Belåning av motbok med bank. (Svensk sparbankstidskrift 33
(1949) s 189—91.)
— Föreningslagen. 1951 års lag om ekonomiska föreningar. Sthm 1952.
— Gränsbestämning och äganderättstvist. Uppsala 1944.
— Om begreppet hävning av avtal. (Festskrift til Henry Ussing. Kobenhavn 1951. s 458—67.)
— Om fastighetsindelningen och dess betydelse. Akad. avh. Uppsala 1941.
— Om jämkning av kontrakt på grund av ändrade förhållanden. (19 NJMöt
(1951) bil. 5.)
— Svensk rättspraxis. Obligationsrätt 1941—1944. (SvJT 31 (1946) s 26
—46.)
— Svensk rättspraxis. Obligationsrätt 1945—1949. (SvJT 36 (1951) s 581
—616.)
— Till frågan om förmögenhetsrättens systematik. (Festskrift tillägn.
Birger Ekeberg. Sthm 1950. s 436—52.)
— Varför kräver man ibland att en underskrift skall vara bevittnad?
(Svensk sparbankstidskrift 34 (1950) s 163—6.)
Rodiére R Une notion menacée: la fante ordinaire dans les contrats. (Revue
trimestrielle de droit civil 52 (1954) s 201—27.)
Roos A Om prestations omöjlighet, i synnerhet med avseende å gäldenärens skadeståndsplikt vid den totala omöjlighet, som uppkommit efter
avtalets ingående. Akad. avh. Lund 1915.
Rosander E, Kuylenstierna C W U & Kollberg B Skuldebrevslagstiftningen
och sparbankerna. Kortfattad handledning för sparbankernas in- och
utlåning på uppdrag av Svenska sparbanksföreningens styrelse utarb.
Uppsala 1936.
Ross A Ejendomsret og Ejendomsovergang med sserligt Henblik paa dansk
Retspraksis. Kobenhavn 1935.
— Tü-Tü. (Festskrift til Henry Ussing. Kobenhavn 1951. s 468—84.)
Roth S Bevittning eller icke? (Svensk sparbankstidskrift 34 (1950) s 533—6.)
Rygh P Rettssporsmål vedrorende sperring av bankkonti. Oslo 1936. (Skrif
ter utg. av Den norske bankförening. 52.)
Ryle G The concept of mind. London 1949.
Rordam K Afhandlinger vedrorende Baltcon-certepartiet. Kobenhavn 1953.
Schedin A Om utdömande av ränta på ränta. (SvJT 20 (1935) s 492—5.)
Schenker O Die Zusicherung von Eigenschaften beim Kauf. Bern 1949.
(Diss.) (Abh. zum schweizerischen Recht. N. F. H. 267.)

772

LITTERATUR

Schmidt F Arbetsgivarens skadeståndsansvar vid olycksfall i arbete.
(Skadeståndsrättsliga spörsmål. Sthm 1953. s 189—232.)
— Faran och försäkringsfallet. Lund 1943. (Skrifter utg. av Juridiska
fakulteten i Lund. 4.)
— Föreläsningar i sjörätt. Lund 1944.
— Kollektiv arbetsrätt. Sthm 1950.
— Om culpabegreppet. (SvJT 39 (1954) s 467—9.)
— Om försäkring av tredje mans intresse. (SvJT 25 (1940) s 405—32.)
— Om ägareförbehåll och avbetalningsköp. Akad. avh. Uppsala 1938.
— Orsaksproblemet under debatt. (SvJT 39 (1954) s 209—16.)
Schrevelius F Lärobok i Sveriges allmänna nu gällande civilrätt. 2. För
mögenhetsrätten. 2 uppl. Lund 1857.
Schönke A Strafgesetzbuch. Kommentar. 5. neubearb. Aufl. München
. . . 1951.
Sejersted F Om Haagreglene. Lov av 4. februar 1938 ... 2. utg. Oslo 1949.
Serlachius J Lärobok i obligationsrättens allmänna del enligt finsk rätt.
Helsingfors 1902.
— Om prestationens omöjlighet. (FJFT 37 (1901) s 373—407.)
Sindballe K Adsekvanslseren i Erstatningsretten. (UfR 82 (1948) s 253—63.)
Sjögren I Några spörsmål med avseende å regressanspråks ställning i kon
kurs. (SvJT 17 (1932) s 204—25.)
Sjögren W Om rättsstridighetens former med hänsyn till skadeståndsproblemet. Akad. afh. Upsala 1894.
— Om solidarisk ansvarighet för rättegångskostnad i tvistemål. (NJA II
36 (1911) s 85—102.)
Skadeståndsrättsliga spörsmål. Sthm 1953. (Försäkringsjuridiska för
eningens publikation 10.)
Skarstedt S Allmänna aktiebolagslagen. 7 uppl. Sthm 1942.
— Lagen om nyttjanderätt till fast egendom av den 14 juni 1907 . .. Med
förklarande anmärkningar utg. 2 uppl. Sthm 1924. (Nya jordabalken.)
— & Ekberg S Lagen om nyttjanderätt till fast egendom av den 14 juni
1907 . . . Med förklarande anmärkningar utg. 3 uppl. Sthm 1941. (Nya
jordabalken.)
------- & Anderberg E Arrendelagstiftningen av år 1943. Kommentar. 2 uppl.
Sthm 1946. (Nya jordabalken.)
Skrifter tillägn. Johan G W Thyrén vid hans avgång från professorsämbetet
den 31 maj 1926. Lund 1926.
Spleth P Mangelsbegrebet. (UfR 89 (1955) s 61—8.)
— Nogle Bemserkninger om dansk Rets Stilling med Hensyn til Mangelsbefojelser ved Kob af fast Ejendom. (TfR 60 (1947) s 154—205.)
Stang F Av kontraktsrettens spesielle del. Gave, kjop, avbetalningskjop,
bytte. Forelesninger. Utg. av E Solem. Oslo 1942.
— Erstatningsansvar. Kristiania 1919.
— Innledning til formueretten. 3. utg. Oslo 1935.
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Stang F Mine juridiske arbeider. (TfR 55 (1942) s 17—45.)
—■ Til Laeren om Kjob. (TfR 19 (1906) s 282—303.)

Stebbing L S A modern introduction to logic. 7 ed. London 1950.
Stein F & Jonas M Kommentar zur Zivilprozessordnung. Begründet von
L Gaupp. Fortgeführt von F Stein & M Jonas. Bd 2. 17. neubearb. Aufl.
von A Schönke. Tübingen 19 [50—]51.

Stenvall A Ett spörsmål om kursen vid betalning av växel i utländskt mynt.
(FJFT 83 (1947) s 35—45.)
Sterzel F Bidrag till läran om bedrägeribrottet. Akad. afh. Uppsala 1919.
(UUÅ 1919.)
— Ränta å ej protesterade växlar. Uttalande. (SvJT 21 (1936) s 374—5.)
Stjernquist P Nilsson- Föreningsfirmans funktion. Lund 1950. (Skrifter
utg. av Juridiska fakulteten i Lund. 13.)
Stjernstedt G Brister att avhjälpa i nya giftermålsbalken. (SvJT 22 (1937)
s 457—70.)
Stoll H Die Lehre von den Leistungsstörungen. Tübingen 1936. (Schriften
der Akademie für deutsches Recht.)
Strahl 1 Ersättningsansvar för bristfälliga anordningar. (Festskrift tillägn.
Erik Marks von Würtemberg. Sthm 1931. s 577—91.)
-— Fyra expropriationsrättsliga uppsatser. Akad. avh. Sthm 1926.
— Om rekvisiten skada och vinning vid förmögenhetsbrotten. Sthm 1948.
— Rec. av Ussing H, Erstatningsret. Kobenhavn 1937. (FJFT 75 (1939)
s 113—16.)
— se SOU 1950: 16.
Strömberg H Om rättsförhållandet mellan offentliga anstalter och deras
nyttjare. Akad. avh. Lund 1949. (Skrifter utg. av Juridiska fakulteten i
Lund. 10.)
Strömberg T Några ord om förskingring av pengar enligt svensk rätt.
(NTfS 36 (1948) s 103—19.)
— Om konfiskation som brottspåföljd. Akad. avh. Lund 1949. (Skrifter
utg. av Juridiska fakulteten i Lund. 9.)
Stub Holmboe C — se Holmboe C Stub.
Sundberg P Några ord med anledning av bestämmelsen i 3 kap. 11 § i
lagen om nyttjanderätt till fast egendom, enligt dess nya lydelse, om
rätt för hyresgästen att tala å förefintlig brist, »ändå att lägenheten
uthyrts i befintligt skick». (TfSA 5 (1939) s 233—9.)
Svennegård C Staten och de sociala synpunkterna. (SvJT 33 (1948) s 22
—33.)
— Tolkningen av 21 § femte stycket hyreslagen. (SvJT 36 (1951) s 321—38.)
Söderlund E Till diskussionen om bevittnad namnunderskrift. (Svensk sparbankstidskrift 34 (1950) s 215—22.)
— Ytterligare om tidpunkten för talans väckande. (TfSA 17 (1951)
s 265—70.)
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Taxell L E Om avbeställningsrätt vid leveransavtal och arbetsbeting. (FJFT
85 (1949) s 151—64.)
— Panträtt i skuldebrev. Åbo 1949. (Acta academiae aboensis. Huma
niora. 17: 3.)
Tengtvall L Tvistemåls lagfarenheten utur Sveriges rikes lag och stadgar.
Utdragen och förf. 2 uppl. tillökt och förbättrad. Lund 1802.
Termes commerciaux. [3 rev. éd.] Paris 1953. (Chambre de commerce inter
nationale. Document 16.)
Thormann P & Overbeck A von Das schweizerische Strafgesetzbuch. Hrsg,
und erl. Bd 1. Zürich 1940.
Timelin G Ang. avtalslagen och tjänstetillsättning. (FörvT 17 (1954)
s 231—3.)
— Till diskussionen om bevittnad namnunderskrift. (Svensk sparbankstidskrift 34 (1950) s 602—07.)
Torp C Nogle Bemaerkninger om Debitors Ansvar for den efter Kontrak
tens Afslutning indtraadte Umulighed. (UfR 14 (1880) s 353—90.)
Trijgger E Kommentar till utsökningslagen. H. 1—8. Upsala 1897—1904. —
H. 1. 2 uppl. Uppsala 1916.
— Om skriftliga bevis såsom civilprocessuelt institut. Sthm 1887.
Tunc A Force majeure et absence de faute en matiere contractuelle. (Revue
trimestrielle de droit civil 43 (1945) s 235—59.)
Undén 0 Några omtvistade spörsmål rörande retentionsrätt. (SvJT 6 (1921)
s 1—15.)
— Om avkomsträtt. (SvJT 16 (1931) s 113—24.)
— Om panträtt i rättigheter. 2 uppl. Lund 1923.
— Om rättsmissbruk eller s.k. chikan. (FJFT 74 (1938) s 10—30.)
— Svensk sakrätt. Lund. 1. Lös egendom. 1927. — 2 genoms, uppl. 1946.
— 2. Fast egendom. 1. 3 genoms, uppl. 1951. — 2. Fast egendom. 2.
2 genoms, uppl. 1948.
Undersökning angående tantiemberäkning. Sthm 1931. (Affärsekonomiska
forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Sthm. Medd. 6.)
Ussing H Aftaler paa formuerettens omraade. 3. udg. Kobenhavn 1950.
— Ahnens Laere om Koberens Insolvens. (SvJT 27 (1942) s 509—11.)
— Bristende Forudsaetninger. Bidrag til Laeren om formueretlige Tilsagn.
Kobenhavn 1918.
— Bor erstatning uden for kontraktsforhold kunne nedsaettes? (18 NJMöt
(1948) bil. 6.)
— Dansk Obligationsret. Almindelig Del. 3. Udg. Kobenhavn 1946. (Cit.
Ussing, Alm. Del3.)
Dobbeltmontede Obligationer. (UfR 60 (1926) s 173—9.)
— Dom til opfyldelse in natura af kontrakt. (Rec. av Ljungman S, Om
prestation in natura. 1. Uppsala 1948.) (UfR 83 (1949) s 227—32.)
— Enkelte Kontrakter. 2. Udg. Kobenhavn 1946. (Ussing, Dansk Obliga
tionsret. Speciel Del. 2.)
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Ussing H Erstatningsansvar, Forsikring og Regres indenfor Skadeforsikringens Omraade. (NFörsT 10 (1930) s 173—87.)
— Erstatningsret. [2. Udg.] Kobenhavn 1947.
— Forpligtelser i fremmed Mynt og deres Indfrielse med indenlandsk
Mynt. (SvJT 11 (1926) s 177—200.)
— Forpligtelser i fremmed Mont under den nyeste Tids Forhold. (UfR 75
(1941) s 127—42.)
— Guldklausuler. (UfR 67 (1933) s 263—84.)
— Hvilke Arter af Skade skal erstattes efter almindelige Regler om Erstatning udenfor Kontraktsforhold? (SvJT 26 (1941) s 741—54.)
— Kaution. Kobenhavn 1928. (Lassen J & Ussing H, Haandbog i Obligalionsretten. Speciel Del. [2.])
— Kob. 2. udg. Kobenhavn 1950. (Ussing, Dansk Obligationsret. Speciel
Del. 1.)
— Kobelovens forste 25 Aar. (UfR 66 (1932) s 100—04.)
— Nedsaettelsen af forsikrerens forpligtelse efter forsikringsaftalelovens
§ 6, stykke 2. (NFörsT 24 (1944) s 367—83.)
— Nye Domme om Guldklausuler. (UfR 67 (1933) s 108—10.)
— Pligtbrud som betingelse for erstatningsansvar i engelsk og amerikansk
ret. (Festskrift tillägn. Gösta Eberstein. Sthm 1950. s 230—54.)
— Prioritetsstillingen ved Lofter til flere. (UfR 63 (1929) s 153—7.)
— Rec. av Schmidt F, Faran och försäkringsfallet. Lund 1943. (UfR 78
(1944) s 139—41.)
— & Dybdal C C Gaeldsbrevslovene. Kommentar til Gaeldsbrevsloven,
Mortifikationsloven m.m. Kobenhavn 1938.
Vahlén L Bör förutsättningsläran avskaffas? (TfR 66 (1953) s 394—409.)
— Formkravet vid fastighetsköp. Akad. avh. Sthm 1951.
— Om fastighetsägares skadeståndsansvar. (Skadeståndsrättsliga spörsmål.
Sthm 1953. s 233—92.)
— Om skadebringande egenskaper. (Festskrift tillägn. Nils Herlitz. Sthm
1955. s 369—87.)
Walin G Allmänna hyreslagen m.m. Med förklarande anmärkningar utg.
3 uppl. Sthm 1954.
— Om underhåll till barn och regressrätt mellan föräldrarna. (SvJT 27
(1942) s 497—508.)
— Rec. av Lejman F, Rättsförhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst.
Lund 1951. (SvJT 37 (1952) s 127—33.)
Welamson L Införsel och förmånsrätt. (Festskrift tillägn. Nils Herlitz.
Sthm 1955. s 388—431.)
— Några anteckningar om återställande av försutten tid. (SvJT 35 (1950)
s 797—811.)
— Svensk rättspraxis. Civil- och straffprocessrätt 1948—1952. (SvJT 38
(1953) s 681—728.)
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Wikander H Om det materiella arbetsbetinget och dess viktigaste rättsföljder med särskild hänsyn till svensk rättspraxis. Uppsala 1916.
— Om rätt till undantag af fast egendom med särskild hänsyn till frågan
om dess natur af s.k. reallast. Akad. afh. Uppsala 1909.
— Om tullverkets ansvarighet för gods i dess vård m.m. Juridisk under
sökning verkställd i enlighet med k. generaltullstyrelsens hemställan i
und. utlåtande, 2, s 261, över tullkommissionens betänkanden. Sthm 1939.
Wikborg E Forsikringsagentens rettslige stilling. Oslo [1939]. (Norsk
forsikringsjuridisk förenings publikasjoner. 9.)
Wiklund H Advokats skadeståndsskyldighet. (Skadeståndsrättsliga spörs
mål. Sthm 1953. s 293—335.)
Williston S & Thompson G J Selections from Williston’s treatise on the
law of contracts. Rev. ed. New York 1938.
Vinding Kruse A —• se Kruse A Vinding
Vinding Kruse F — se Kruse F Vinding
Winroth A O Köp av lös egendom. Efterlämnat manuskript, efter för
fattarens död utg. av K Lamm. Sthm 1917.
— Om tjenstehjonsförhållandet enligt svensk rätt. 1. Akad. afh. Upsala
1878. (UUÄ 1879.)
— Strödda uppsatser. 2. Profföreläsningar. 2 omarb. uppl. 1. Ansvar för
skada å låntaget gods. •— 2. Eganderätts öfvergång vid köp af lösöre.
Upsala 1905.
— Strödda uppsatser. 4. Om skadestånd. 2 omarb. & tillökta uppl.
Upsala 1907.
— Svensk civilrätt. 2. Äktenskaps rättsverkningar. Sthm 1901.
— Svensk civilrätt. 4. Förmynderskap och kuratel. Sthm 1903.
Wrede R A Anteckningar enl. prof. R A Wredes föreläsningar över obligationsrättens allmänna del. Utg. av L Wasastjerna. Helsingfors 1892. —
3 uppl. Helsingfors 1925. — 4 uppl. Helsingfors 1942.
Wüstendörfer H Neuzeitliches Seehandelsrecht ... 2. verb. Aufl. Tübingen
1950.
Zetterberg H Hyresregleringen. 2 omarb. uppl. utg. av E Hedfeldt.
Sthm 1949.
östergren A Några punkter i fråga om partiellt dödande av penning
inteckningar. (SvJT 6 (1921) s 277—90.)
0vergaard J Noen bemerkninger om berikelseskrav og sserlig om kravet
ifolge veksellovens § 74. (TfR 55 (1942) s 396—420.)
— Spörsmål fra laeren om gjeldsovertagelse, bl.a. ved kjob av eiendom
med påheftet foderåd. (TfR 56 (1943) s 36—55.)
— Umulighet ved omstendigheter som loftegiveren burde tatt i beregning.
(TfR 62 (1949) s 241—62.)
— Rec. av Bonnevie C, Adekvanslaeren og beslektede rettsfelter. Oslo 1942.
(TfR 56 (1943) s 333—55.)
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CITERADE RÄTTSFALL
Då rättsfallsregistret begagnas bör läsaren beakta, att åtskilliga rättsfall
av betydelse för framställningen blott åberopats indirekt, genom hänvisning
till andra arbeten, och därför icke återfinnas i registret.
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20 not
32 not
45 not
14 not
14 not
20 not
55 not

782

26
22
2
85
26
27
43
14
16
40
18
18
41
61
9
15
9
14
64
24
10
35
76
24
7
58
46
58
37
45
26
86
15
42
46
57
33
39
14
30
6
7
21
4

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
A
1907 s.
s.

s.
s.

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

s.

s.
s.
s.
s.

332 §
§
361 §
376 §
§
411 §
429 §
520 §
523 §
527 §
564 §
23 §
3§
10 §
§
§
14 §
19 §
§
23 §
35 g
114 §
231 §
§
239 §
283 §
§
298 §
§
375 §
378 §
383 §
406 §
421 §
§
§
445 §
§
§
521 §
532 §
§
559 §
575 §

51 not 30
51 not 32
9 not 54
20 not 21
55 not 52
61 not 6
51 not 35
57 not 13
6 not 9
56 not 56
51 not 51
51 not 9
58 not 86
46 not 34
52 not 20
52 not 25
45 not 26
57 not 5
58not 127
20 not 39
29not 101
51 not 39
45 not 9
51 not 27
9 not 34
39 not 7
52 not 36
58 not 69
58 not 72
55 not 48
22 not 64
48 not 66
24 not 76
29 not 35
39 not 13
59 not 86
45 not 3
45 not 18
46 not 17
27 not 7
8 not 32
31 not 10
45 not 22
45 not 22

s.
A
1908 s.
s.
s.
s.
s.
s.

575
100
5
27
32
98
139
150

s. 153

s. 176

s. 226
s. 265

s. 329
s. 368
s. 420
s. 519
s. 550
A 92
[909 s. 31

s. 76
s. 83
s. 181

s.
s.
s.
s.

195
204
246
303

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

46
47
12
55
58
24
60
24
27
25
29
49
5
8
61
7
18
30
30
37
38
40
30
55
52
52
51
33
51
20
30
38
56
45
45
46
46
46
51
45
60
55
22
35

not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not

13
28
13
27
92
83
27
82
7
45
93
58
26
45
6
31
48
25
29
78
21
25
25
4
20
25
16
8
31
40
25
21
7
18
30
53
57
58
40
3
28
4
26
42

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

345
409
435
449
476
481
506
510
532
602

s. 659

A 501
1910 s.
1
s. 75
s. 91
s. 143
s. 196
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

204
266
277
282
312
344
364

s. 380

s.
s.
s.
s.
s.
s.

479
510
531
564
610
623

s. 636
s. 673
1911 s.
1
s.

35

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

20
56
55
14
22
55
20
9
53
24
27
22
45
24
49
58
58
56
37
35
35
55
38
51
39
16
59
29
51
38
38
55
35
33
56
55
57
57
35
35
35
35
22
57

783

not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not

30
46
11
10
64
56
13
66
2
82
7
26
16
86
62
64
67
56
78
45
55
4
21
18
7
3
7
100
12
21
36
87
47
15
8
56
35
66
18
77
40
41
16
46

s. 49
s. 53
s. 67
s. 78
s. 185

s.
s.
s.
s.
s.
s.

238
253
290
338
383
395

s.
s.
s.
s.

433
440
467
472

s.
s.
s.
s.

488
495
588
603

s.
1912 s.
s.
s.
s.

617
45
163
165
191

s. 279
s.
s.
s.
s.
s.
s.

305
370
493
519
521
531

1913 s.

66

s.

76

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

45
32
58
24
24
47
57
20
8
59
52
35
55
56
56
22
52
29
45
48
44
20
27
51
56
29
62
38
30
51
51
6
7
4
51
5
57
14
6
6
9
9
51
51

not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not

22
50
15
63
86
26
55
14
32
76
38
85
20
39
46
38
15
57
15
66
24
21
9
51
55
99
43
23
28
43
47
4
27
17
12
22
65
7
9
69
52
57
25
58

s. 134
s. 276

s. 311
s. 315
s. 322
s. 347

s.
s.
s.
s.

355
360
388
469

s.
s.
s.
s.

481
496
536
549

s. 577
s. 579
s. 590
s. 593

s.
A
A
A
1914 s.

630
164
346
486
3

s. 23
s. 26
s. 70
s. 85
s. 150
s. 190
s. 206

§ 60
§ 28
§ 46
§ 46
§ 46
§ 20
§ 44
§ 46
§ 30
§ 30
§ 46
§ 46
§ 24
§ 60
§ 29
§ 20
§ 22
§ 61
§ 13
§ 55
§ 51
§ 58
§ 44
§ 24
§ 51
§ 58
§ 46
§ 46
§ 46
§ 57
§ 59
§ 38
§ 7
§ 7
§ 51
§ 51
§ 29
§ 58
§ 55
§ 56
§ 58
§ 42
§ 49
§ 49

not 10 ■
s. 238 § 5 not 22
not 20
s. 252 § 46 not 10
not 11
s. .269 § 51 not 40
not 52 I
s. 338 § 9 not 55
not 56 I
s. 394 § 20 not 55
s. 430 § 55 not 4
not 59
s. 438 § 61 not 7
not 2 I
not 30
s. 449 § 20 not 2
not 25
s. 475 § 60 not 7
not 28
s. 504 § 6
not 9
§ 58not 109
not 11
not 52
s. 525 § 31 not 23
not 76
§ 45 not 18
not 27 J
A 486 § 52 not 14
17 § 25 not 46
not 101 I 1915 s.
s. 36 § 11 not 7
not 51 ;
not 13
§ 56 not 11
s. 47 § 22 not 13
not 9
not 9
s. 86 § 6
not 20
not 48
§6
not 26
not 3
§6
not 66
not 35
s. 101 § 9
not 34
s. 117 § 46 not 11
not 24 I
§ 46 not 25
not 82 I
s. 144 § 5 not 22
not 24 I
s. 206 § 58 not 13
not 80
s. 269 § 38 not 23
not 53
not 57
s. 323 § 52 not 14
s. 346 § 20 not 9
not 58
not 46 1
s. 351 § 56 not 7
s. 426 § 56 not 27
not 12
s. 477 § 4
not 7
not 11
s. 485 § 11 not 24
not 30
s. 491 § 49 not 62
not 30
not 12
s. 508 § 46 not 43
s. 542 § 20 not 21
not 43
not 37
s. 558 § 51 not 24
not 80 ;
s. 584 § 6 not 66
§ 18 not 55
not 4
s. 588 § 54 not 5
not 46
not 73
s. 603 § 30 not 24
not 9
§ 30 not 28
§ 30 not 30
not 58
not 59
§ 46 not 31

784

s.
s.
s.
A
A
1916 s.
s.
s.

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
A
1917 s.

621 § 51 not
623 § 51 not
626§ 57 not
§ 57 not
47 § 24 not
293 § 52 not
50 § 24 not
89 § 52 not
§ 52 not
Ill § 45 not
§ 46 not
148 § 25 not
§ 56 not
158 § 20 not
178 § 46 not
256 § 48 not
274 § 46 not
294 § 30 not
304 § 51 not
314 § 20 not
§ 30 not
§ 30 not
§ 30 not
§ 37 not
322 § 5 not
385 § 24 not
407 § 20 not
471 § 45 not
481 § 49 not
§ 49 not
509 § 5 not
514 § 22 not
542 § 5 not
§ 5 not
§ 8 not
556 § 14 not
568 § 58 not
572 § 45 not
583 § 19 not
595 § 58 not
597 § 55 not
626 § 45 not
515 § 24 not
25 § 32 not

24
45
38
66
86
14
61
24
39
43
49
72
21
46
30
54
61
28
28
40
25
28
29
82
22
58
7
43
58
59
25
17
26
27
45
5
44
3
16
87
4
30
86
10

s.
s.

s.

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

s.

1918 s.

s.
s.
s.
s.

40 § 58
45 § 56
§ 56
58 § 38
§ 48
§ 48
§ 52
109 § 46
137 § 37
§ 37
159 § 4
230 § 55
232 § 56
237 § 56
239 § 20
§ 56
245 § 55
256 § 45
321 § 60
327 § 20
331 § 49
335 § 52
407 § 49
476 § 9
§ 51
520 § 58
§ 58
541 § 24
591 § 5
599 § 29
§ 29
615 § 20
§ 38
§ 38
§ 45
7 § 55
§ 55
§ 55
83 § 4
88 § 35
114 § 56
131 § 45
§ 49
§ 55

0 — 557460

not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not

70
10
11
16
39
57
40
43
13
89
4
87
42
15
17
23
21
3
28
20
12
46
54
66
16
114
129
62
22
99
100
40
21
43
22
7
13
28
41
41
56
30
62
56

s.
s.
s.
s.

131
153
156
190

s. 220
s. 223
s. 266

s. 280
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

285
322
429
433
449
456
502

s. 534
s. 539
s. 548

551
s. 604

s. 624
s. 629

A 163
1919 s. 17
s. 37
s. 53
s. 59
s. 102
s. 118
s. 127

s. 131

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

55
40
22
25
49
51
24
46
32
50
25
25
56
52
58
20
48
58
24
59
60
44
55
17
32
45
46
29
29
31
51
28
46
51
51
9
58
4
55
51
46
46
47
44

785

not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not

92
14
64
72
60
27
86
9
11
11
31
64
14
34
90
3
11
130
76
7
26
24
4
6
29
18
11
35
45
27
32
20
54
51
38
34
86
4
4
51
9
9
23
24

s. 173 § 59
s. 200 § 52
§ 52
s. 254 § 9
s. 284 § 37
s. 286 § 58
s. 305 § 9
§ 45
§ 46
s. 314 § 4
s. 401 § 4
s. 410 § 46
s. 427 § 46
s. 445 § 32
§ 55
§ 55
s. 457 § 57
s. 464 § 45
s. 486 § 28
§ 46
s. 508 § 46
§ 49
s. 535 § 59
s. 551 § 48
A 403 § 48
1920 s.
1 § 35
s. 10 § 5
§ 5
s. 67 § 5
s. 79 § 46
s. 116 § 37
s. 172 § 40
s. 178 § 30
§ 48
s. 183 § 51
s. 197 § 5
§ 5
§ 8
s. 207 § 9
s. 248 § 46
s. 271 § 29
§ 44
§ 46
s. 362 § 45

not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not

12
24
26
32
78
60
52
3
32
4
33
47
18
11
17
31
77
26
20
54
10
9
5
11
66
56
26
28
22
30
70
8
9
53
46
26
27
45
11
43
37
10
38
26

s. 362
s. 380

s. 398
s. 403
s. 406
s. 479
s.
s.
s.
s.

484
500
545
568

s.
A
A
1921 s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

632
308
477
41
46
85
92
142
158
161

s. 169

s. 228
s.
s.
s.
s.

236
256
265
275

s. 310
s. 319
s. 326
s. 352

s. 384

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
8
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

46
52
52
20
22
47
45
47
45
49
48
4
52
20
46
46
39
48
19
18
38
37
61
59
12
18
52
55
39
52
32
32
37
32
57
57
58
37
51
12
62
46
51
9

not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not

11
5
45
28
64
47
27
43
34
28
11
41
49
36
15
10
9
66
16
42
8
74
8
12
32
24
42
60
7
36
9
42
78
38
10
40
79
55
3
23
23
37
40
52

s. 384
s. 420
s. 440
s. 446
s. 639

1922 s.
s.
s.
s.
s.

79
113
128
173
205

s. 226
s. 260
s. 276

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

309
389
445
491
498
563
566

s.
s.
s.
s.
s.
A
1923 s.
s.
s.

582
589
599
612
622
229
9
122
133

s.
s.
s.
s.
s.

138
141
148
179
183

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

45
52
48
58
18
37
55
57
58
22
48
52
60
46
48
42
22
25
4
40
51
38
57
25
29
59
51
51
57
20
51
30
22
39
32
32
37
52
56
57
60
29
29
51

786

not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not

3
6
11
68
43
74
21
30
139
14
66
49
28
14
66
12
77
23
33
5
44
21
82
43
101
5
43
47
43
20
32
9
38
5
9
45
67
49
46
5
14
35
37
27

s. 189 § 23 not
s. 191 § 11 not
s. 232 § 9 not
§ 45 not
§ 46 not
s. 241 § 37 not
s. 244 § 25 not
s. 263 § 55 not
s. 266 § 48 not
8 48 not
s. 281 § 16 not
s. 326 § 25 not
s. 355 § 12 not
§ 62 not
s. 415 § 56 not
s. 443 § 45 not
§ 47 not
s. 494 § 7 not
§ 30 not
§ 30 not
§ 30 not
s. 516 § 51 not
s. 541 § 57 not
s. 550 § 25 not
§ 51 not
s. 656 § 55 not
§ 55 not
§ 58 not
A 380 § 24 not
A 538 § 4 not
1924 s. 84 § 58 not
s. 128 § 20 not
§ 30 not
§ 46 not
s. 130 § 24 not
s. 177 § 38 not
s. 200 § 38 not
§ 52 not
s. 227 § 20 not
§ 52 not
§ 52 not
s. 262 § 24 not
s. 271 § 32 not
§ 55 not

35
17
52
3
32
25
31
11
66
67
3
45
23
23
57
22
24
3
25
28
29
46
38
50
41
52
85
48
79
63
129
40
28
4
86
13
43
14
42
44
50
59
11
31

s. 346
s. 374
s. 416

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

435
449
470
477
504
525
573
579

s. 648
A 67
A 403
1925 s. 50
s.

62

s. 103
s.
s.
s.
s.
s.

114
119
130
143
170

s. 206
s. 219

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

265
290
327
432
471
478
485

s. 492
s. 564

§ 22
§ 20
§ 4
§ 46
§ 46
§ 9
§ 56
§ 27
§ 51
§ 52
§ 45
§ 45
§ 19
§ 46
§ 58
§ 55
§ 48
§ 19
§ 19
§ 56
§ 56
§ 29
§ 51
§ 14
§ 22
§ 39
§ 32
§ 44
§ 45
§ 32
§ 45
§ 46
§ 46
§ 32
§ 24
§ 9
§ 51
§ 45
§ 20
§ 22
§ 32
§ 51
§ 18
§ 58

not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not

3
17
4
53
58
66
47
11
19
13
34
22
16
37
61
60
66
14
16
17
18
35
47
18
64
10
15
2
15
50
18
52
55
11
82
66
49
15
22
18
50
30
56
89

s.
s.

A
1926 s.

s.
s.
s.
s.

s.
s.
s.

s.
s.

s.
s.
s.
s.
s.
s.

s.
s.

1927 s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

569§
573§
§
572§
40§
§
§
67§
135§
175§
181§
§
§
209§
295§
329§
§
§
339§
353§
§
§
§
423§
426§
430§
432§
456§
464§
§
472§
§
617§
§
§
5§
11§
81§
84§
87§
95§
172§
185§
260§
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22
55
61
52
56
56
56
4
9
24
24
24
24
56
45
9
45
52
12
7
45
51
51
56
58
58
57
46
22
30
6
39
18
57
58
58
32
56
4
61
49
40
24
11

not 66
not 4
not 4
not 14
not 10
not 11
not 15
not 41
not 80
not 60
not 60
not 79
not 81
not 45
not 30
not 52
not 3
not 6
not 30
not 3
not 18
not 12
not 30
not 4
not 79
not133
not 69
not 48
not 14
not 28
not 30
not 9
not 31
not 43
not 52
not 62
not 11
not 45
not 41
not 9
not 62
not 14
not 82
not 6

s.
s.
s.
s.
s.

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
1928 s.
s.
s.
s.
s.

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

s.
s.
s.

272 §
283 §
305 §
320 §
324 §
§
§
352 §
362 §
365 §
448 §
462 §
475 §
481 §
505 §
526 §
549 §
566 §
570 §
623 §
644 §
649 §
1§
3§
15 §
44 §
§
47 §
§
§
70 §
§
101 §
105 §
121 §
132 §
177 §
188 §
§
§
252 §
§
258 §
282 §

12
56
12
32
6
6
45
52
56
24
45
57
57
52
56
56
52
6
58
47
27
58
32
58
30
29
46
22
25
48
25
49
11
57
37
45
58
30
30
60
45
45
11
56

not 13
not 57
not 14
not 29
not 31
not 66
not 33
not 44
not 23
not 76
not 6
not 42
not 46
not 13
not 49
not 11
not 35
not 46
not 17
not 37
not 7
not 90
not 43
not 60
not 28
not101
not 43
not 29
not 11
not 28
not 29
not 12
not 7
not 67
not101
not 16
not 6
not 25
not 29
not 28
not 32
not 34
not 6
not 50

s.
s.
s.
s.
s.

294
298
475
529
554

s. 567

s.
A
1929 s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

639
284
9
199
315
343
346
409
425
453
517

s. 526
s. 529
s. 540
s. 556

s.
s.
s.
A
1930 s.
s.
s.
s.
s.

s.
s.
s.

54
27

§
§
§
§
§

45 not 26
24 not 60
27 not 11
11 not 5
7 not 5
§ 25 not 71
§ 49 not 59
§ 51 not 41
§ 28 not 20
§ 45 not 37
§ 52 not 22
§ 39 not 3
§ 29not 103
§ 51 not 56
§ 46 not 32
§ 45 not 5
§ 58 not 44
§ 56 not 56
§ 51 not 33
§ 57 not 70
§ 13 not 3
§ 35 not 75
§ 24 not 26
§ 24 not 79
§ 56 not 31
§ 30 not 28
§ 7 not 3
§
7
§ 46
§ 59
588§55not21
595§51not49
608§58not25
§ 58 not 25
§ 57 not 66
65§55not58
82§45not26
140§55not4
149§22not77
§ 25 not 23
§ 45 not 54
158§20not29
195§58not29
207§32not41

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

s. 615
s. 659
s. 665

s. 688
A 49
A 166
1931 s. 33

s. 38
not6
s. 165
not43
not76
s. 208

s. 313
s. 320
s. 340
s. 343
s. 345

s. 386
s. 421

207§32not43
259§22not64
268§56not17
313§51not39
414§23not9
424§56not57
526§61not8
565§37not74
574§4not 4
578§50not16
594§9not66
§ 51 not 16
597§11not17
§ 11 not 18
§ 40 not 13
§ 40 not 14
§ 22 not 27
§ 30 not 25
§ 30 not 26
§ 46 not 4
§ 57 not 64
§ 51 not 56
§ 38 not 8
§ 55 not 21
§ 55 not 48
§ 55 not 67
§ 25 not 45
§ 25 not 46
§ 30 not 24
§ 51 not 17
§ 20 not 45
§ 32 not 28
§ 38 not 11
§ 51 not 13
§ 56 not 5
§ 56 not 5
§ 37 not 13
§ 37 not 89
§ 54 not 5
§ 18 not 56
§ 56 not 23
§ 56 not 55
§ 56 not 27
§ 7 not 3

788

s.
s.
s.
s.
s.

s.

s.
s.
s.
s.
s.
A
1932 s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

s.
s.
s.
s.

s.
s.
s.
s.

s.
s.

s.

421 §
462 §
525 §
580 §
§
589 §
§
§
613 §
§
619 §
623 §
681 §
685 §
723 §
30 §
32 §
107 §
133 §
137 §
225 §
§
272 §
331 §
353 §
§
§
§
§
373 §
400 §
407 §
457 §
§
483 §
556 §
601 §
621 §
§
§

35 not 79
20 not 28
14 not 18
57 not 5
58 not 5
30 not 28
30 not 29
59 not 7
16 not 3
62 not 24
45 not 8
51 not 3
58 not 25
58 not 96
27 not 11
20 not 25
24 not 37
35 not 58
57 not 5
57 not 44
6 not 31
51 not 9
57 not 66
2 not 15
29 not 35
46 not 6
48 not 40
55 not 57
55 not 73
29 not 35
11 not 18
59 not 12
22 not 64
47 not 47
30 not 23
24 not 82
52 not 36
6 not 24
6
7
627§9not77
642§46not53
§ 46 not 58
648§58not 135

s.
1933 s.
s.
s.
s.
s.

s.
s.
s.

753§
43§
129§
138§
163§
177§
§
§
187§
234§
§
253§
- §
§

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

s.
B
1934 s.
s.
s.

s.
s.
s.

s.

§
383§
389§
444§
§
506§
545§
569§
597§
§
§
669§
209§
19§
57§
§
74§
§
§
§
84§
103§
117§
§
§
190§
§

35 not 81
58 not 88
22 not 64
32 not 9
23 not 23
32 not 11
55 not 17
55 not 31
22 not 64
52 not 29
52 not 38
25 not 43
49 not 38
49 not 65
323§31not15
337§52not36
375§6not31
6 not 52
49 not 38
32 not 11
58 not 54
58 not 70
27 not 7
13 not 5
51 not 47
6 not 49
7 not 3
7 not 6
62 not 33
6 not 15
38 not 12
57 not 37
51 not 34
24 not 64
56 not 41
56 not 46
56 not 52
44 not 24
46 not 57
25 not 39
49 not 38
49 not 65
22 not 64
46 not 10

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

s.

s.

s.
s.
s.
s.
s.
s.

s.
s.
s.

s.
1935 s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

190 §
209 §
§
280 §
293 §
§
333 §
§
355 §
365 §
371 §
§
385 §
§
§
424 §
§
451 §
462 §
477 §
489 §
491 §
533 §
§
§
610 §
671 §
§
682 §
§
701 §
5§
53 §
57 §
61 §
§
87 §
121 §
§
199 §
209 §
248 §
270 §
§

789

47
45
48
29
57
57
56
57
27
25
22
47
19
46
46
28
29
22
58
38
4
9
20
22
37
61
30
30
22
29
22
58
5
46
58
62
51
49
49
58
51
24
9
9

not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not

46
52
21
99
54
58
45
53
11
78
64
47
17
4
19
22
35
64
67
8
7
47
60
33
49
8
25
29
70
35
67
11
16
45
61
41
47
38
65
44
36
8
77
83

j

I

s. 283 §
s. 290 §
§
s. 340 §
§
s. 351 §
s. 365 §
s. 377 §
s. 381 §
§
§
§
§
s. 420§
s. 477§
s. 507§
s. 646§
s. 649§
s. 680§
§
s. 700§
A 138§

9 not
24 not
25 not
20 not
46 not
29 not
32 not
56 not
30 not
30 not
38 not
51 not
60 not
20 not
61 not
51 not
62 not
56 not
39 not
49 not
22 not
11 not

29
17
78
25
30
40
9
56
25
29
21
15
28
58
8
36
28
42
4
38
72
14

1§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

23 not
55 not
49 not
49 not
38 not
38 not
24 not
51 not
57 not
48 not
57 not
57 not
11 not
46 not
46 not
56 not
51 not
12 not
27 not
25 not
24 not
62 not

35
79
38
65
30
36
82
34
78
28
12
39
17
10
61
21
46
18
11
76
82
41

1936 s.

s.

6

s.

18

s.
s.
s.
s.
s.

177
265
318
368
385

s. 401
s. 431

s.
s.
s.
s.
s.
s.

439
586
593
602
625
648

s. 717 §
s. 737 §
§
A 112 §
1 §
1937 s.
§
§
s. 17 §
§
s. 44 §
s. 151 §
§
s. 204 §
s. 235 §
s. 261 §
§
§
s. 264 §
§
s. 273 §
s. 293 §
s. 299 §
s. 304 §
s. 337 §
§
§
s. 342 §
s. 351 §
s. 382 §
s. 395 §
§
s. 481 §
s. 495 §
§
§
s. 540 §
s. 603 §
s. 619 §
s. 642 §
s. 648 §
B 446 §
1938 s. 22 §
s. 42 §
s. 93 §

50
22
25
56
9
9
48
9
9
45
32
49
39
46
45
48
52
55
55
35
61
24
30
8
52
56
6
6
25
23
55
32
30
30
37
62
24
44
40
51
6
29
24
23

not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
npt
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not

19
29
11
35
21
27
66
27
32
16
11
59
7
9
32
57
44
39
82
56
23
60
28
35
27
40
9
66
31
35
79
10
25
29
67
41
52
2
14
46
15
35
26
10

s. 100 §
§
s. 123 §
s. 137 §
§
§
§
s. 173 §
s. 258 §
§
s. 266 §
§
s. 312 §
s. 318 §
§
§
§
s. 322 §
s. 335 §
§
s. 412 §
s. 489 §
§
§
§
s. 517 §
§
§
s. 585 §
s. 598 §
s. 611 §
s. 621 §
s. 635 §
1939 s. 74 §
§
§
s. 85 §
s. 183 §
§
§
s. 192 §
s. 213 §
s. 241 §
s. 247 §

51
57
20
51
51
51
51
55
9
9
58
58
52
22
25
25
48
6
9
42
51
55
56
56
62
37
37
37
51
35
20
32
27
20
45
46
55
37
38
49
56
17
9
46

790

not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not

34
42
35
13
34
56
58
21
19
32
72
80
35
4
31
79
27
15
29
12
46
20
39
40
49
55
67
89
22
85
28
50
11
60
22
8
51
67
11
59
14
1
17
47

s.
s.
s.
s.

253
286
352
360

s.
s.
s.
s.

384
443
449
458

s. 475
s. 481
s. 522

s.
s.
s.
s.

532
605
652
662

1940 s.

21

s. 98
s. 107
s. 109
s. 151
s.
s.
s.
s.
s.

280
294
442
505
550

s. 588
s. 601

s. 606
1941 s. 16
s. 89

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

51
23
20
22
25
45
29
55
32
18
56
46
46
44
24
26
55
55
51
58
58
51
51
56
11
40
18
37
51
58
20
30
22
29
23
32
39
49
57
58
58
45
6
22

not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not

34
10
25
77
23
54
103
51
29
62
18
34
40
16
79
16
51
51
35
25
134
18
61
21
7
14
39
84
46
45
28
28
64
104
39
30
9
62
47
69
73
6
57
64

s. 89
s. 139
s.
s.
s.
s.
s.

144
150
169
205
337

s. 350
s. 376
s. 385
s.
s.
s.
s.
s.

424
445
516
520
558

s.
s.
s.
s.
s.
s.

560
563
606
669
683
705

s. 711

B
B
1942 s.
s.

s.
s.
s.
s.

877
963
101
177

219
263
295
321

s. 373
s. 382
s. 542

§ 29not 104
§ 22 not 4
§ 25 not 9
§ 55 not 9
§ 22 not 79
§ 24 not 60
§ 49 not 65
§ 29 not 23
§ 37not 105
§ 4 not 33
§ 32 not 50
§ 49 not 49
§ 51 not 17
§ 12 not 39
§ 12 not 48
§ 12 not 22
§ 32 not 29
§ 24 not 66
§ 56 not 58
§ 29 not 39
§ 32 not 9
§ 12 not 48
§ 6 not 51
§ 23 not 10
§ 32 not 52
§ 52 not 15
§ 5 not 14
§ 14 not 22
§ 44 not 19
§ 44 not 19
§ 51 not 38
§ 18 not 45
§ 30 not 25
§ 30 not 29
§ 51 not 15
§ 55 not 4
§ 32 not 45
§ 5 not 24
§ 12 not 25
§ 13 not 3
§ 13 not 7
§ 22 not 67
§ 12 not 39
§ 22 not 67

s.
s.
s.
s.

s.
s.
s.
s.
s.
1943 s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

s.
s.

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

s.
s.
s.
s.
s.

542§
571§
601§
649§
§
§
653§
§
660§
§
704§
§
718§
734§
30§
52§
§
86§
§
93§
95§
151§
188§
§
§
248§
272§
§
§
316§
356§
370§
392§
416§
456§
537§
566§
§
593§
§
618§
625§
689§
694§

791

46 not 61
55 not 59
49 not 50
18 not 38
18 not 40
19 not 10
19 not 10
46 not 8
11 not 24
11 not 30
60 not 3
60 not 12
29 not 35
9 not 4
32 not 50
9 not 44
9 not 45
32 not 9
35 not 50
9 not 76
55 not 51
32 not 29
22 not 64
29not 104
47 not 47
49 not 50
20 not 45
35 not 18
35 not 57
40 not 14
29 not 39
13 not 56
25 not 46
7 not 26
32 not 43
40 not 12
30 not 25
30 not 29
30 not 25
30 not 29
44 not 21
60 not 28
19 not 10
51 not 34

s.
1944 s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

s.
s.
s.
A
B
1945 s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

s.
s.
s.

s.

s.
s.

736§
17§
21§
28§
83§
§
177§
216§
322§
349§
435§
536§
§
571§
§
577§
625§
670§
70§
150§
35§
§
67§
§
165§
189§
295§
305§
316§
421§
§
§
§
440§
471§
475§
§
§
502§
§
§
577§
582§
§

51 not 39
24 not 86
51 not 46
59 not 5
22 not 64
25 not 18
32 not 15
56 not 24
30 not 24
49 not 62
58not 141
16 not 2
16 not 3
6 not 20
12 not 25
51 not 18
55 not 4
52 not 42
37not 106
58 not 96
46 not 9
47 not 23
51 not 34
51 not 58
30 not 28
22 not 64
44 not 16
49 not 65
51 not 34
23 not 35
51 not 51
51 not 59
55 not 79
46 not 16
22 not 64
32 not 29
57 not 59
57 not 60
25 not 12
48 not 24
49 not 32
55 not 50
22 not 60
22 not 64

s.
s.
s.
s.

608
610
617
676

s. 707
A 71
A 185
1946 s. 34

s.

80

s.
s.
s.
s.

103
115
122
146

s. 175
s. 178
s. 201
s. 338
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

365
378
482
493
552
557
567

s. 573
s. 666
s. 671

s. 700
s. 773

§ 22 not 64
§ 22 not 64
§ 29 not 35
§ 22 not 70
§ 25 not 20
§ 47 not 46
§ 60 not 28
§ 60 not 12
§ 2 not 14
§ 58 not 38
§ 58 not 89
§ 58 not 129
§ 9 not 66
§ 57 not 5
§ 57 not 47
§ 35 not 43
§ 57 not 54
§ 49 not 46
§ 12 not 13
§ 56 not 21
§ 58 not 59
§ 52 not 19
§ 56 not 37
§ 56 not 40
§ 28 not 22
§ 29 not 35
§ 30 not 12
§ 32 not 10
§ 37 not 16
§ 58 not 17
§ 22 not 67
§ 5 not 24
§ 9 not 66
§ 25 not 78
§ 31 not 14
§ 58 not 5
§ 20 not 59
§ 12 not 43
§ 56 not 38
§ 56 not 40
§ 30 not 25
§ 30 not 29
§ 22 not 26
§ 46 not 57

A 146 § 52 not
A 147 § 52 not
A 224 § 25 not
1947 s.
1 § 46 not
§ 49 not
s. 13 § 20 not
s. 21 § 22 not
§ 25 not
§ 45 not
s. 66 § 57 not
s. 71 § 27 not
s. 82 § 22 not
§ 22 not
§ 46 not
§ 46 not
s. 121 § 56 not
§ 56 not
s. 126 § 22 not
§ 47 not
s. 143 § 53 not
s. 171 § 18 not
s. 215 § 52 not
s. 239 § 32 not
s. 267 § 52 not
s. 302 § 40 not
s. 335 § 51 not
§ 57 not
s. 373 § 51 not
s. 400 § 22 not
s. 539 § 35 not
s. 586 § 44 not
s. 612 § 35 not
§ 53 not
s. 680 § 25 not
§ 49 not
1948 s.
1 § 9 not
s. 111 § 37 not
§ 37 not
s. 118 § 46 not
s. 123 § 22 not
s. 138 § 2 not
s. 173 § 22 not
§ 22 not
§ 22 not

792

46
46
71
13
65
28
81
23
54
49
11
59
67
13
61
37
40
64
47
3
45
19
10
19
14
34
11
53
64
23
21
74
13
39
65
7
90
101
34
67
25
60
64
65

s. 173 § 47
s. 230 § 33
s. 268 § 48
§ 52
s. 370 § 55
s. 376 § 20
§ 30
§ 46
s. 526 § 56
s. 547 § 60
s. 554 § 11
s. 572 § 52
s. 581 § 52
s. 614 § 11
§ 12
§ 15
§ 35
§ 35
§ 35
§ 56
s. 704 § 52
s. 799 § 45
§ 60
s. 820 § 13
s. 828 § 12
§ 18
A 80 § 9
A 81 § 9
A 92 § 48
A 130 § 25
§ 25
§ 48
1 § 2
1949 s.
§ 9
§ 9
s. 87 § 31
§ 45
s. 91 § 22
s. 101 § 37
s. 111 § 16
s. 119 § 57
s. 134 § 29
s. 213 § 45
s. 221 § 13

not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not

47
9
57
44
4
40
28
4
17
9
11
13
13
22
43
4
85
88
89
30
45
23
28
3
41
31
48
48
24
31
39
27
11
14
44
15
16
37
70
3
11
101
22
3

s. 221 § 32
s. 259 § 25
§ 45
§ 49
s. 271 § 45
s. 352 § 60
s. 381 § 45
§ 49
s. 449 § 22
§ 25
§ 25
§ 25
§ 29
§ 45
s. 460 § 22
§ 22
§ 29
§ 47
s. 640 § 37
§ 37
§ 37
§ 45
s. 664 § 22
§ 25
s. 670 § 58
s. 700 § 4
s. 704 § 51
s. 713 § 2
s. 738 § 32
§ 32
§ 33
s. 744 § 52
s. 750 § 37
5 § 20
950 s.
s. 15 § 9
§ 45
s. 131 § 49
s. 164 § 45
s. 193 § 9
s. 198 § 10
§ 18
§ 18
§ 35
§ 37

not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not

42
71
11
33
5
10
23
5
53
16
57
68
101
54
60
64
104
47
67
70
71
22
67
19
131
6
11
7
15
38
1
22
16
28
81
7
49
22
33
2
11
37
85
91

s.
s.
s.
s.

198
409
506
650

1
1951 s.
s. 86
s. 130
s. 138
s. 165

s. 187
s. 271
s. 305
s. 365

s. 366
s. 444

s.
s.
s.
s.

517
573
625
645

s. 656

s. 688
s. 694
s. 716

s. 725
s. 765
s. 779
A 79

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

40
45
51
27
44
9
27
49
2
57
58
19
22
29
39
39
5
20
29
29
59
18
45
45
48
56
44
58
45
2
35
29
47
58
24
22
25
25
49
29
22
22
62
46

793

not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not

8
27
11
11
3
62
11
28
26
6
83
7
64
104
3
9
18
28
35
45
86
39
34
38
47
16
2
105
18
26
74
43
7
23
16
38
41
9
38
17
61
64
8
4

1952 s. 41 §
s. 72 §
s. 184 §
§
§
s. 256 §
s. 382 §
s. 440 §
s. 496 §
s. 508 §
s. 555 §
s. 560 §
A 32 §
§
1953 s. 14 §
§
s. 106 §
s. 116 §
s. 120 §
s. 134 §
s. 164 §
§
s. 183 §
s. 191 §
s. 324 §
s. 341 §
s. 409 §
§
s. 499 §
§
s. 502 §
§
s. 602 §
§
§
s. 618 §
s. 632 §
s. 707 §
s. 751 §
s. 775 §
1 §
1954 s.
s. 95 §
s. 213 §
s. 230 §

4
55
22
25
45
52
4
2
56
35
57
53
38
57
46
46
37
24
59
59
27
55
4
29
6
9
20
31
32
35
24
35
38
38
46
60
37
57
56
45
9
22
12
60

not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not

34
51
69
19
18
22
33
26
54
89
78
6
34
6
4
43
74
81
30
30
11
78
17
48
20
48
28
24
41
23
86
46
25
39
12
10
74
27
17
22
48
64
48
28

1954 s. 268 § 12 not 48
§ 32 not 4
s. 279 § 12 not 48

s. 420 § 58 not 82
s. 482 § 9 not 48
s. 546 § 22 not 16

s. 558 § 9 not 62
s. 573 § 18 not 12
§ 48 not 66

Schmidt, Juridiskt arkif
(citeras SJA)
I s. 463 § 58 not 45
§ 58 not 46
XXII s. 106 § 32 not 48

XXIII s. 503 § 58 not 45
XXIX s. 91 § 42 not 10
XXIV s. 273 § 55 not 4 XXXIV s. 472 § 58 not 45

Naumanns tidskrift
(citeras NT)
1864 s. 487 § 57 not 64
1865 s. 471 § 55 not 17
s. 647 § 51 not 57

1871 s. 311 § 29 not 35
§ 29 not 45
1873 s.
7 § 55 not 21

1874 s. 237 §
§
1875 s. 264 §
s. 597 §

58 not 90
58not 135
61 not 9
40 not 8

Svensk juristtidning
(citeras SvJT)
sida i textavdelningen
1916 s. 389 § 58
1917 s. 116 § 51
§ 51
s. 119 § 8
§ 55

not
not
not
not
not

86
26
58
44
11

s.
s.
s.
s.

197
197
202
291

§
§
§
§

§59not83
46 not 26
46 not 27
30 not 26
46 not 10

s.
s.
s.

301 § 9 not 39
453 § 30 not 28
§ 60 not 28
455 § 29 not 35

sida i rättsfallsavdelningen
1918 s.
65 § 11 not 17
s.
68 § 35 not 85
s. 84 § 58 not 45
s. 86 § 32 not 29
s. 101 § 6 not 68
s. 106 § 58not 105
1919 s.
7 § 51 not 20
s.
50 § 19 not 14
s.
53 § 59 not 12
s.
58 § 4 not 41
s.
61 § 35 not 23
1920 s.
20 § 58 not 79

s.
s.
s.
s.

1921 s.
s.
s.
s.
s.
s.

43§46not30
57 § 37 not
§ 37 not
75 § 55 not
77 § 57 not
§ 58 not
17 § 57 not
20 § 16 not
29 § 4 not
31 § 60 not
35 § 52 not
41 § 45 not

794

70
74
48
29
75
37
8
4
10
33
34

s.
s.
s.
s.
s.
1922 s.

s.
s.
s.
s.
s.

45§
50§
59§
67§
73§
9§
§
28§
34§
41§
45§
47§

58 not
52 not
58 not
12 not
51 not
15 not
32 not
40 not
58 not
6 not
27 not
59 not

135
14
135
25
39
7
42
18
135
54
7
7

s.
s.
s.
s.

48
67
75
76

s.
1923 s.
s.
s.
s.
s.
s.

79
7
9
10
11
41
56

s.
s.
1924 s.
s.
s.
1925 s.
s.
s.
1926 s.
s.

75
76
36
75
76
52
53
86
6
7

1927

1928

1929

1930

s.
s.
s.

18
23
36

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

46
63
18
53
22
35
3
22
38
50
52
21
43
44
67

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

29
16
37
20
31
58
58
51
29
38
51
20
55
61
35
58
58
6
55
19
35
51
58
58
52
58
60
60
58
9
56
56
20
59
55
56
20
20
23
59
58
11
23

not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not

35
8
78
28
23
135
61
51
35
25
18
21
56
9
23
85
134
54
21
5
42
9
71
104
7
104
12
13
13
80
45
21
20
9
9
11
20
50
39
83
5
17
40

I 1931 s.
s.
s.

s.
s.
s.
s.
1932 s.
s.
s.
s.
s.

s.
s.
1933 s.
s.
s.
s.
s.
s.

1934 s.
s.
1935 s.
s.
s.
s.
s.
1936 s.
1937 s.
s.
1938 s.

s.
s.
s.
s.
1939 s.

18 § 29 not 101
36 § 11 not 9
37 § 56 not 45
§ 57 not 53
38 § 23 not 9
49 § 29 not 100
50 § 35 not 23
51 § 22 not 70
§ 29 not 35
3 § 57 not 78
6 § 58 not 139
10 § 62 not 47
38 § 58 not 13
43 § 35 not 23
§ 48 not 80
45 § 52 not 31
51 § 24 not 66
7 § 22 not 55
§ 25 not 54
21 § 45 not 36
49 § 36 not 4
55 § 51 not 33
65 § 45 not 36
66 § 51 not 30
§ 51 not 31
6 § 6 not 6
66 § 31 not 26
9 § 6 not 60
20 § 58 not 57
25 § 56 not 4
51 § 51 not 56
58 § 58 not 104
13 § 45 not 34
2 § 25 not 76
54 § 58 not 129
1 § 59 not 7
§ 60 not 26
6 § 51 not 24
14 § 58 not 133
56 § 56 not 20
86 § 12 not 38
§ 13 not 6
28 § 23 not 9

795

s.

49
53
55
78
17
33
42
47
67
26
52
60
2
3

s.

19

s'

43

s.
s.

53
70

s-

I 1943 s.

98
2

s.
s.
1
S.
s.
s.
s.
1944 s.
s.
s.
1945 s.
s.

15
26
39
42
73
81
38
51
91
24
34

s.

76

1946 s.
1947 s.

2
24

s.
s.
s.
1940 s.
s.
s,
s.
s.
1941 s.
s.
s.
' 1942 s.

I

I

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

6
35
11
14
11
6
58
58
20
13
49
4
19
22
47
22
29
29
48
51
22
22
6
51
58
57
48
60
20
29
6
51
20
20
59
58
46
60
31
45
16
12

not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not

12
64
27
15
7
54
53
85
50
9
50
10
6
64
37
64
37
77
59
18
60
64
58
56
74
68
53
9
28
35
15
27
54
28
75
135
10
28
26
4
2
40

sida i textavdelningen
1948 s. 566 § 2 not 19
1949 s. 350 § 52 not 34
1950 s. 277 § 46 not 59

1951 s. 260 § 6 not 49
s. 269 § 20 not 8

s. 269 § 56 not 51
1952 s. 288 § 18 not 25

sida i rättsfallsavdelningen
1953 s.
1955 s.

61 § 60 not 7
7 § 31 not 12
§ 45 not 22

s.

17 § 12 not 19
§ 35 not 85
§ 35 not 89

s.
s.

17 § 60 not
18 § 60 not

7
7

Arbetsdomstolens domar
(citeras ADD)
1929 nr 15
1930 nr 49
nr 89
nr 99
1931 nr 15
nr 48
nr 114

nr 120

1932 nr
nr
nr
nr
nr
1933 nr
nr

22
100
133
152
180
21
106

1934 nr 155
nr 179

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

59
60
59
59
40
59
6
6
6
59
60
59
59
60
60
13
60
48
60
18
40

not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not
not

7
30
12
43
24
7
39
60
63
12
5
12
20
5
5
10
30
66
5
47
24

1935 nr 94 § 18 not
nr 95 § 13 not
nr 98 § 42 not
nr 110 § 59 not
1936 nr 11 § 7 not
nr 24 § 59 not
1937 nr 11 § 7 not
§ 7 not
nr 80 § 59 not
nr 98 § 18 not
1938 nr
2 § 60 not
1939 nr 38 § 18 not
nr 140 § 59 not
1940 nr 64 § 6 not
1941 nr
7 § 2 not
nr 48 § 59 not
nr 71 § 59 not
nr 113 § 59 not
1942 nr 49 § 18 not
nr 67 § 32 not
nr 69 § 18 not

47
10
11
20
16
43
3
17
20
47
5
46
22
60
19
22
22
22
47
24
47

nr 79 § 7 not
nr 101 § 60 not
1945 nr 12 § 60 not
nr 57 § 47 not
§ 52 not
1946 nr 10 § 60 not
nr 28 § 60 not
nr 66 § 59 not
nr 67 § 59 not
1947 nr 58 § 60 not
1948 nr 21 § 30 not
§ 30 not
nr 52 § 6 not
1949 nr 37 § 60 not
nr 67 § 6 not
1950 nr
1 § 18 not
1953 nr 15 § 29 not
nr 16 § 29 not
nr 21 § 48 not
1954 nr 19 § 9 not
nr 20 § 9 not

Nordiske domme i sjöfartsanliggender
(citeras NDSjö)
1952 s. 508 § 46 not 50

| 1953 s. 86 § 46 not 50

Försäkringsjuridiska föreningens rättsfallssamling
(citeras FFR)
1938 s. 171 § 23 not 28

796

17
5
5
26
52
5
5
23
20
7
28
32
10
7
60
48
52
52
47
7
7

CITERADE LAGRUM
Hänvisningarna avse sida där lagrummet åberopats. Upphävda lagrum ha ej
medtagits.

Regeringsformen
18 § 687
72 § 31
75 § 95

। Rättegångsbalken
9 kap.
1 § 602

I 6 § 276
I 7 § 82

ij

Bgggningabalken
24 kap.

Giftermålsbalken

2 § 311

5 kap.

6 § 54
12 § 723

Handelsbalken

7 kap.
4 § 151

9 kap.
5 § 163
10 § 574, 578

9 kap.

9 § 664
10 kap.

4 § 664

11 kap.
20 § 664

15 kap.
11 § 380

2
3
8
9-10
11

10 kap.
§ 413, 414
§ 165, 410
§ 241, 256, 258, 286

§ 241
§ 241, 622

15 kap.
12 § 125

Jordabalken
11 kap.
2 § 647, 648
4 § 451

12 kap.
9 § 173
12 § 607
14 § 72, 125, 607
13 kap.
1 § 524
4 § 575, 680, 684
7 § 617
16 kap.
2 § 652

17 kap.
4 § 73
11 § 73, 75
18 kap.
9 § 624

17 kap.
656
290, 354
354
290, 657, 675
656
642

20 kap.
2 § 607
7 § 605
8 § 607

7 kap.
13 kap.
9 § 623, 627

17 § 73, 74

12 kap.
2 § 311, 322, 323

Föräldrabalken

6 § 66

10 kap

j

3
4
5
6
7
12

§
§
§
§
§
§

18 kap.
1 § 87
5 § 248
9 § 87, 672, 673, 687

797

31 kap.
6 § 624

32 kap.

5 § 77
33 kap.
16 § 723
17 § 628, 723

18-19 § 723
5

35 kap.
§ 469

3

38 kap.
§ 88

8
9
10

44 kap.
§ 688
§ 84
§ 86

50 kap.
25 § 73, 76, 688

55 kap.
13 § 73, 76, 688

11

5
7
8
9-12
13
14
15-17
18

§ 263, 286, 668
§ 54, 688
§ 657

§ 696
§ 264, 696
§ 54, 696
§ 696
§ 263, 668

Strafflag 16j2 186b

6 kap.
1
2
4
5

§
§
§
§

342
526
293
624

58 kap.
§ 687

11 § 606

22 kap.
§ 87, 598—600
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§

24 kap.
599, 600
598, 599, 600
599, 600
599
602

KF 16/6 1875 ang. lagfart
å fång till fast egendom

KF 16’6 1875 ang. inteck
ning i fast egendom

KF 2816 1798 ang. vissa
20 kap.
omständigheter uti lagsök
1nings- och utmätningsmål
-5 § 598
4 § 673, 689
6 § 599, 603
7 § 599
KF 20112 1851 ang. sättet 8 § 598, 599
för uppsägning av förbin
delser, för vilka flera äro
21 kap.
ansvariga
1 § 603, 605 '
2 § 601, 605
Se s. 724, 725
3 § 605
KF 2017 1855 ang. löftes 4 § 602
mäns rätt att uppsäga och 9 § 606
10 § 604
betala gäld

1
KF 4-/3 1862 om tioårig
2preskription och om kal -3
lelse å okända borgenärer 4
5
1 § 653, 679, 680
6
2 § 687
7
3 § 679, 681, 682
10
4 § 681

1
2
3
4
6

3 § 370

13 kap.

Se s. 117

23 kap.
1 § 382, 601
2-4 § 601

598—600
91, 407, 598, 604
601
77
599
602

798

18
21
25
28
29
30
32
33
34
35
36
37
53
54

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

617, 656
648
734
644
264, 265
261
257, 258,
257,264,
257,625
257,258,
257,625
246,257,
91
625, 657,

625, 627
265, 625

625
259, 625

675

Utsökningslag 10^8 1877
37
38
39
49
50
51
65
67
69
71

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

386
378, 380, 383
84, 85
84, 86
580
85
381
136
515
738

82
87
88c
110
133

§
§
§
§
§

515
160
381, 546
738
147, 753

KF 10/8 1877 om nya utsökningslagens införande
10 § 127, 129

KF 13'^4 1883 ang. förlagsinteckning
10 § 734

KF 16)5 1884- ang. patent
12
15
17
19

§
§
§
§

82
166
166
522

Lag 1213 1886 ang. ansva
righet för skada i följd av
järnvågs drift
2
6
7
8
10
11

§
§
§
§
§
§

245,
245,
245
245,
673,
245

294
294
624, 627
689

72
73
77
82
86
88
90
92
93
97
98
101
105
106
108
112
113
114
115
116
117
118

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

120 §
121 §
122 §
124 §
126 §

Lag 1317 1887 ang. han- 128 §
delsregister, firma och
130 §
prokura
131 §
25 § 124
132 §
Sjölag 12/6 1891
133 §
134 §
8 § 245, 294, 327, 330,
135 §
347
137 §
9 § 622
138 §
10 § 628
146 §
15 § 87
148 §
59 § 245, 522
152 §
60 § 673
153 §
71 § 8

220,
454,
174
119,
576
119
22
232,
306
232,
22
368
152,
119
22
241
241,
130,
134,
241
241,
89,
543,
306,
207
327,
558
104
327,
434
351,
203,
355,
726
439,
707
508,
699,
22
220
429,
538,
235
235,

229
464
120

234, 235, 270
234, 270

174

395, 410
134, 170, 241
241

259, 265, 466
203, 368, 531,
564
531, 543, 564
517—519, 532,

154 § 743
156 § 140, 142, 144, 148,
171, 174
157 § 134
158 § 178, 181, 409
159 § 179
160 § 751
161 § 230, 231, 269, 277,
280, 496, 497
162 § 230, 269
171 § 519
172 § 203, 517
173 § 517
176 § 351, 733
178 § 550
220 § 624, 627
254 § 518
255 § 96, 518, 519
281 § 625
283 § 657, 676
284 § 672, 673, 685, 689

Lag 24-15 1895 ang. vad till
fast egendom är att hän
föra
Se s. 26

Lag 28/6 1895 om han
429, 430, 432— delsbolag och enkla bolag
733
327, 550
439, 707, 714,
707, 726

730
713

430, 432—434
541
270

799

8-9 §
11 §
15 §
16 §
19 §
22 §
25 §
27 §
29 §
35a §
42 §
47 §
49 §
50 §

111
87
673
124
242,
55
727
433,
738
87
151,
87
152,
622,

257, 258, 622

436, 712, 713

247

622
623

51 § 623
52 § 87, 727, 738

Lag 12/5 1897 med vissa
bestämmelser om riksban
kens sedelutgivningsrätt

Se s. 31
Lag 10/5 1901 om inteck
ning i fartyg

21 § 734
25 § 264

Lag 27/6 1902 innefattande
vissa bestämmelser om
elektriska anläggningar
11 § 673, 678, 689
12 § 245

Lag 30/9 1904 om samäganderätt
14 § 88

Lag 20/6 1905 om köp och
byte av lös egendom
1
2
3
5
7
9
12
13
14
15
16
17
18-20
21

§
§
§
§
§
§
§
§
8
§
§
§

8
537, 707
30
104—106
107
114
115, 116, 408
117
392, 399
409
80
365, 462

§ 28
§ 278, 376, 377, 429,
430, 433, 434, 458
22 § 188, 191, 441, 444
23 § 42, 43, 312, 496, 532,
533, 535—537, 549

24 § 30,43,44 355, 358—
360, 496, 533, 535—
538, 540, 541, 712,
713
25 § 496, 502, 503
26 § 205, 446
27 § 207, 448
28 § 189, 429, 430, 433,
434, 437
29 § 188, 441, 444
30 § 510, 538
31 § 205, 447
32 § 190, 207, 448
34 § 414—416, 439
35 § 416
36 § 392, 570
37 § 42, 465
38 § 577
39 § 189, 714
40 § 714
41 § 425, 437
42 § 226, 311, 312, 325,
343, 344, 429, 430,
433, 434, 532, 534,
547, 560, 562, 564
43 § 343, 376, 429, 430,
433, 434, 454, 458,
534, 535, 547, 560,
562, 564
44 § 94, 192, 278, 312,
365, 368, 462, 564
45 § 483
46 § 441, 444
47 § 272, 343, 344
48 § 272, 276, 343, 344
49 § 278
50 § 94, 187, 208, 535
51 § 207, 210, 281
52 § 205, 207, 208, 210,
211, 280, 282, 343,
394, 448
53 § 209, 282
54 § 204, 209--211, 282,
325, 343

800

55 § 415, 416, 425
56 § 279
57 § 392, 405, 406, 415,
438
58 § 438, 463
59 § 221, 548
64 § 487
65 § 24
66 § 103, 105
68 § 115
70 § 116
71 § 403

Lag 14-/61907 om nyttjande
rätt till fast egendom
1
3
4
5
6
7

1
2
3
4
6
8-9
10
11
12
13
14

§
§
§
§
§

1 kap.
§ 9
91
91, 92, 615, 719
221, 271, 548
221, 548
434

§
§
§
§
§

2 kap.
371
701, 702
435, 700, 716
9, 701
95, 115

708
89, 90, 202, 366, 554
202
202, 554
202
220, 228, 268, 366,
387, 429, 538, 560,
563
15 § 366, 429, 538, 563
16-17 § 387
19-21 § 165
§
§
§
§
§
§

24 § 165
25 § 325, 343, 429, 547,
560, 564
26 § 92, 221, 271, 366,
429, 548, 560, 562—
564
27 § 91, 221, 271, 429
28 § 645, 658
29 § 614, 645, 754
30 § 28, 147, 753
31 § 614
32 § 714
33 § 713—715
36 § 429—433, 442, 698
37 § 448
38 § 721, 723
41 § 54, 669, 671, 675,
689, 690
42 § 393
47 § 429, 430, 442, 448
50-51 § 703
52 § 702, 703, 727
53 § 429, 702, 703, 705,
706, 727
54-55 § 706
58 § 102, 714
59 § 220, 228, 268, 429,
560, 562
60 § 366
65 § 103
70 § 435

3 kap.

3
4
5
6
7
8
9

§
§
§
§
§
§
§

9, 701
116
117, 727
702
159, 612, 643, 644
713—715, 728
219, 225, 228, 278

51 — 557460

10 § 341, 351, 714,
736
11 § 22, 275, 278,
429, 433, 448,
550, 553, 560,
564
12 g 429, 443, 560,
564, 714
13 § 429, 550, 560,
14 § 429, 433, 550,
561
15 § 89, 366
16 § 22, 311, 351,
387, 429, 550,
714, 733, 736
17 § 219, 228, 229,
18 § 92, 221, 271,
548, 560, 564
19 § 531, 563
20 § 228, 229
21 § 33, 34, 113,
120, 161, 431,
22 § 85, 132, 390,
23 § 159, 165
24 § 244, 311, 312,
554
28 § 28, 147, 432,
645, 658, 753,
29 § 714
30 § 713—715
32 § 429—431, 433,
698
33 § 448
34 § 433, 445
35 § 435
36 § 721, 723
38 § 645, 709, 730
39-40 § 709, 730
41 § 54, 669, 671,
689, 690
43 § 11, 13
45 § 393

801

4 kap.
701
712
377, 428, 538
720, 731
564
702
702, 704
727
577

733,

387,
534,
562,

562,

563
560,

1
4
7
10
12
13
14
15
19

§
§
§
§
§
§
§
§
§

Lag 14j6 1907 om servitut

366,
562,
429
429,

115,
442
431
367,

3 § 91
Lag 18110 1907 ang. rgttare-, soldat- och båtsmanstorps befriande i vis
sa fall från ansvar för in
teckningar i stamfastig
heten

1 § 697
3 § 264

Lag 30/6 1913 om gemensamhetsfiske

Se s. 154
614,
754

442,

675,

Lag 18/4- 1914 om kom
mission, handelsagentur
och handelsresande

1
7
10
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

8
87
368
87
242
436, 457
368
482
464
209
209
209
209

24
25
29
32
45
46
47
50
51
52
64
73
74
76
83
86
87
91

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

209
209
248,
396
9
707
737
712,
712
730
55
248
397
707,
125
727
248,
125

573

730

737

707, 737

3-4
5
6
8
11-12
15
17

9 kap.
§ 509, 589
§ 589
§ 169, 448
§ 13, 163

2 §

13, 431, 435, 437,
448, 460, 546

§ 516
§ 133
§ 50, 133
§ 133

§ 382
§ 382
§ 9, 10, 435

Lag 16/5 1919 med vissa
bestämmelser om rätt att
förfoga över annan tillhö
Lag 30/6 1916 ang. ansva riga fondpapper
righet för skada i följd av 2 § 11, 414
automobiltrafik
Lag 13/6 1919 om ordning
2 § 245, 624
och villkor för ändring z
3 § 624, 627
kommunal och ecklesiastik
5 § 245, 624, 627
indelning
9 § 54, 673, 678, 689,
6 § 610
690
10 § 610
11 § 245

Laa 1116 1915 om avtal
och andra rättshandlingar
Lag 12/5 1917 om expro
På förmögenhetsrättens
priation
område
7 § 556
1 § 8
35 § 697
10 § 124, 125
48 § 133
26 § 124
49 § 133, 401
28 § 338
5029 § 338, 449
-53 § 133
30 § 338, 343, 434
54 § 133, 401
31 § 338, 671
55 § 133, 577
32 § 338
56 § 133
33 § 218, 338, 345, 346
57 § 50, 133, 264, 668,
34 § 740
697
35 § 128, 141, 746, 747
36 § 10, 84, 585, 588,
Vattenlag 28/6 1918
589, 596
37 § 10, 585, 587, 589,
2 kap.
596
24 § 673, 689

Lag 11/6 1915 om avbetalmngskop

48
54-68
69
70

4 kap.
6 § 673, 684, 689

7 kap.
57 § 673, 689

802

Lag 19/6 1919 om flottning
i allmän flottled
9 § 673, 684, 689

Lag 28/5 1920 om medling
i arbetstvister
3a § 728

Konkurslag 13/5 1921

2 §
28 §
29 §
30 §
31-34 §
36 §
39 §
58 §
100 §
100a §
121 §
133 §
135 §
138 §

461
655
79, 461, 579, 655
261, 461, 579, 655

655
261, 649, 655
655
88
461
738
52, 57, 64, 68
260
290
738

§
§
§
§
§

140
166
168
169
196

636
637
635, 637
264
591

Lag 13i5 1921 omackordsförhandling utan konkurs

32 § 637
34 § 635
36 § 264
Lag 13/6 1921 om förvalt
ning av bysamfälligheter
1 § 154
5 § 628

Lag 26/5 1922 ang. ansva
righet för skada i följd av
luftfart
2
3
4
6
8

§
§
§
§
§

245, 624, 627
245
245
54, 673, 678, 689, 690
245

KF 2116 1922 ang. post
sparbanken
7 § 179

Lag 29/6 1923 om spar
banker

7
18
23
43
47
64

§
§
§
§
§
§

623
623
141
673
623
601

Lag 20/6 1924 om viss
panträtt i spannmål
12 § 399
14 § 657
18 § 399

‘51 — 557460

Lag 20/6 1924 om äter- Lag 4/6 1926 om upplå
köpsrätt till fast egendom telse under åborätt av viss
jord
13 § 133
31 § 95
14-15 § 133, 405
Lag 18/6 1926 om delning
16 § 133
av jord å landet
17 § 50, 133
8 kap.
2 § 50, 133
Lag 27/6 1924 om vård av
9 kap.
omyndigs värdehandlingar
1 § 31
4 § 355, 367, 563
13 kap.
1 § 31
Jårnvägstrafikstadga
11 § 51
12/6 1925
Lag 24/3 1927 om gälds
28 § 554
betalning genom penning
33 § 452, 719
ars nedsättande i allmänt
34 § 554
förvar
63 § 573
1 § 129, 170
65 § 230
2 § 131
71 § 80
5 § 132
73 § 21
6 § 131
77 § 395
7 § 132, 654, 668
80 § 367, 563
83 § 452, 719
Lag 8/4 1927 om dödande
85 § 517, 518, 554
av förkommen handling
86 § 21, 518
1 § 179
87 § 517, 530
9 § 142
90 § 207, 637, 639
Lag 8/4 1927 om försäk
91 § 672, 676
ringsavtal
92 § 54

Lag 18/6 1925 om rätt i
vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa un
der nyttjanderätt upplåtet
område (ensittarlagen)
12-13 § 133
14 § 50, 133, 264, 668,
'
697

803

4
5
6
7
9
10
13
14
15
18
19

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

285,
251
284,
250,
250,
251
433
402
402,
253,
253

346

285
251, 284, 342
252

695
284, 336

20
21
22
23
24
25

§
§
§
§
§
§

26 §
29 §
31
34
36
37
38
39
40
42
43
45

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

51 §
52 §

54 §
57 §
58
75
76
79-82
84
85
91
92
93-94
95
96
100
113
114
115

253
255, 288
175
176, 587, 589, 596
175, 581
291, 292, 295, 296,
312
714
54, 669, 671, 675,
685, 689
702
13
567
554, 555, 567
557, 567
9, 262, 554, 567
567
295
263
251, 253, 284, 285,
731
253, 284
253, 255, 266, 284,
336
48—50
48, 50, 147, 149, 157,
743

8

S
§ 558
§ 702

§
§
§
§
§

238
702
337
248
248, 570

§
§
§
§
§
§
§

248,
243,
243,
253,
148
148,
139,

253
248, 571
248
336

743, 750
141

121 § 253, 284, 285
124 § 253, 255, 284

8 kap.
2 § 665

Lag 8)4- 1927 om inteck- Lag 25/4 1930 om bostads
ningshavares rätt till be rättsföreningar
talning ur ersättning, som
8 § 429
utgår på grund av brand- 46 § 591
försäkringsavtal
54 § 429
63Se s. 50, 133
-64 § 601

Lag 14/6 1928 ang. handel
Lag 30/5 1930 om beräk
med utsädesvaror
ning av lagstadgad tid
2 § 12, 83, 227
1 § 116
5 § 29, 220
2 § 120
6 § 11, 544
9 § 606
Lag 21/5 1931 om upplagshus och upplagsbevis
Lag 2216 1928 om kollek
11 § 327, 330, 368
tivavtal
12 § 202
4 § 333
14 § 234
5 § 724
22 § 743
6 § 721
23 § 140, 142, 148, 171
7 § 401, 410, 432, 445
25 § 269
8 § 519, 522, 523, 526,
26 § 230, 269, 277
552, 596
29 § 178
9 § 624, 627
32 § 144
38 § 144, 156
Lag 10/5 1929 om trafik
försäkring å motorfordon Lag 2915 1931 med vissa

3 § 242
22 § 673
23 § 56

bestämmelser mot illojal
konkurrens
3 § 166
7 § 166
Lag 14/6 1929 om skilje
13 § 673, 689
män
Lag 29/5 1931 om avstyc
27 § 685
kat eller avsöndrat områ
Lag 25/4 1930 om testa des befriande från ansvar
mente
för inteckning i stamfas
2 kap.
tighet
11 § 697
-2 § 236
7-10 § 133
4 kap.
4 § 156
18 § 264
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Väx ellag 13/5 1932
2 § 117
9 § 240
10 § 747
11 § 736, 743
13 § 82, 142
15 § 240, 241
17 § 752
18 § 57
21 § 259
22 § 257, 259
32 § 240, 257
36 § 115, 116
38 § 257, 259
39 § 178, 458
40 § 139, 140, 145, 148,
171
41 § 35, 37, 99, 453, 491
42 § 131
43 § 129, 568
44 § 259
46 § 259
47 § 622
48 § 582
49 § 582, 583
54 § 355, 686
59-63 § 160
65 § 144
70 § 674, 675, 678, 679
71 § 684, 685, 686
72 § 120
73 § 179
74 § 466, 690—695
Checklag 13/5 1932
5 § 743
12 § 241
14 § 140, 743
16 § 82, 142
18 § 241
22 § 752
23 § 57
25 § 31

27
28
29
34
35
36
40
43
44
45
46
48
50
52
53
55
57

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

241, 257
259
257, 259
178, 458
140, 145
35, 37, 99, 453, 491
129, 259
259
622
582
582, 583
355, 686
144
674, 675, 678
684, 685, 686
120
695

Lag 11/5 1934 om mått och
vikt

8 § 93
KF 18/5 1934 ang. postver
kets ansvarighet för för
sändelser och medel, som
mottagits till postbeford
ran
1 § 367
2-4 § 554
Lag 1516 1934 ang. upp
hävande av gällande be
stämmelser om förnyelse
av inteckning

Lag 3/6 1932 om inteckning Se s. 656
i jordbruksinventarier

9 § 734

KF 22/6 1934 ang. grunder
för
förvaltningen av viss
Lag 17/6 1932 om betal
kronoegendom
ning på grund av vissa
11 § 236
obligationer
Se s. 37, 97
Lag 27/3 1936 om skulde
Lag 2/6 1933 om ägo fred brev
55 § 133
1 § 646

2 § 256, 258, 286, 622,
625
3 § 113, 170, 570
2 kap.
4 § 114
15 § 88
5 § 116, 117, 120, 727
17 § 88
6 § 574
7 § 35, 99, 355, 453, 490,
3 kap.
491, 538, 539, 541
1 § 664
8 § 13
6 § 88
9 § 220, 221, 241, 271
Lag 16/2 1934 om fullgö 10 § 157
rande i vissa fall av betal- 11 § 742
ningsskgldighet i förhål 12 § 143, 742
lande till utlandet
13 § 142, 143, 171
1 § 133, 370
14 § 745

Lag 916 1933 om boutred
ning och arvskifte
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15 § 71, 139, 746, 747,
749—751
16 § 746, 749, 750
17 § 139, 746—748
18 § 746, 749, 752
19 § 126, 140, 142, 144—
146, 148, 171
20 § 146, 171
21 § 80, 180, 389
22 § 80, 745
23 § 142, 751
24 § 751
25 § 174, 662, 674, 680,
684, 689
27 § 134, 739
28 § 61, 137, 147
29 § 146, 147, 171
30 § 139, 140, 171, 172,
180
32 § 150, 178, 741, 742,
753
33 § 141, 143, 145

Lag 5/6 1936 i anledning
av Sveriges tillträde till
1924 års internationella
konvention rörande konossement (Haaglagen)

23 § 355, 522, 523, 527
24 § 624, 627
25 § 667, 671, 675, 689

Valutalag 22/6 1939
1 § 38

Lag 14/10 1939 om förbud
Lag 513 1937 om beford- mot arbetstagares avske
dande med anledning av
ran med luftfartyg
värnpliktstjänstgöring
8 S 91
1 § 703, 710
13 § 395
3
§ 728
14 § 453, 719
5 § 522, 527
18 § 203
6 § 667, 671, 675, 689
20 § 203, 327, 330, 530
21
22
25
26
29
33

§
§
§
§
§
§

523
517—519
517, 530
207
672, 676, 689
96, 519

Valutaförordning 25/2 1940
1
6
11
13
19

§
§
§
§
§

38
39
50, 133
39, 600
600

Lag 24/3 1938 om under
Moratorielag 3/5 1940
stödsföreningar
4A gQ 6ö7
5 § 623
11 § 428
Lag 29/5 1942 om pre
25 § 623
skription av rätt till medel
«2
£07/ gft öo
som innestå hos offentlig
28 § 623
myndighet
36 § 88
Se s. 668
40 § 673
49 § 623
Lag 12/6 1942 om forn
54minnen
-55 § 88
7 § 50, 133
60 § 88

3 § 204, 231, 235, 270, 531,
672, 676
4 § 96, 203, 232, 234, 270,
327,368,517—519,530,
531
86Lag 19/6 1942 om hyres
-87 § 601
reglering
Lag 26/6 1936 med vissa
bestämmelser om central
Lag 3/6 1938 om rätt till 7 § 704, 706
kassor för jordbrukskredit
8 § 703, 705, 706
jakt
24 § 12
3 § 141
7 § 165
25 § 367
Lag 11/9 1936 om för
enings- och förhandlings
rätt
Gruvlag 3/6 1938

2 § 11
3 § 704

42 § 133
43 § 50, 133, 264, 668, 697
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Lag 30/6 1942 om viss
panträtt i spanad slin och
hampa
1 § 399
14 § 657

Rekvisitionslag 30/6 1942

45
6712 § 367
-68
22 § 50
73-74
Arbetstidslag för detalj
87
handeln 18/7 1942
94
988 § 11, 671, 675, 689
-99
100
Lag 30/6 1943 om allmän
101na vägar
-102
19 § 577
103-104
121
Giftstadga 26/11 1943
128
8130
-12 § 234
148
154
Lag 22 december 1943 om
157
arrendators förköpsrätt
160
Se s. 405
162
163
164
Hembiträdeslag 30/6 1944
165
5 § 702, 727
1747 § 238
-175
14 § 710, 713, 715
16 § 177, 440
207
19 § 522, 523, 526
208
20 § 667, 671, 689
209
211
Civilförsvarslag 15/7 1944
212
81 § 367
213—
-216
84 § 50
219
Lag 14/9 1944 om aktie 223
bolag

28
31
36
39
40
42
43

§
§
§
§
§
§
§

623
623
81
81, 171
52
719
428, 433

KStadga 15/11 1945 ang.
utarrendering av universi
tets jord

§ 591
§ 697

10 § 95

§ 257
§ 124
§ 623

§ 88
§ 88, 557
§ 88, 111
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

88
88
672, 673
673
623
88
663
88
88
257
663
88

§ 610,
718,
§ 342
§ 529
§ 529
§ 522,
§ 247,

697, 717,
725

Lag 21/12 1945 om förbud
mot arbetstagares avske
dande i anledning av äk
tenskap eller havandeskap
1 § 703, 710
2 § 615, 727, 728
4 § 522, 527
5 § 667, 672, 675, 689
Lag 12/4 1946 med sär
skilda bestämmelser om
arrende av viss kommunal
jord

2 § 703
Lagsökningslag 20/12 1946
14 § 73, 76
34 § 84

Lag 20/12 1946 om tid för
framställande av anspråk
mot löftesmän
Se s. 684

523
623, 627

Lag 3/1 1947 om allmän
sjukförsäkring

13-15 § 239
21 § 239
30 § 671
64 § 88
72 § 88
Lag 29/6 1945 om semester 78-80 § 88
2 § 8
107 § 291
6 § 27, 615
10 § 12
Lag 20/6 1947 om virkes14 § 11
mätning
23 § 522, 523, 526
§ 601
§ 33, 68
§ 130

25 § 671, 689
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Se s. 93

Lag 3016 1947 om kronans
förköpsrätt

Se s. 405
Byggnadslag 30/6 1947

137 § 50, 133

156
157
187
190
195
205
213
220
222
241
244
247
249
250
251
252
295
320-321
323
324
326-329
331

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

663
88
623
623
257
88
88
672, 673
673
88
663
88
88
257
663
88
610, 718, 725

Lag 1/12 1950 om rätt till
fiske
25 § 165

Lag 1/6 1951 om ekonomiska föreningar

3 § 623
14 § 118, 702, 703
19 § 257
28 § 124
35 § 623
28 § 238
3841-44 § 88
-49 § 239
57 § 88
63 § 672, 673
Lag 30/4 1948 om sam65 § 673
bruksföreningar
75 § 623
11 § 433
81 § 88
§ 529
34 § 88
84 § 663
§ 522, 523
39 § 88
86§ 247, 623, 627
-87 § 88
58-59 § 601
88 § 257, 663
§ 601
89 § 88
§ 33
96
§ 610, 717
Lag 17/6 1948 om försäk97 § 697, 718, 725
ringsrörelse
Sjöarbetstidslag 26/8 1948
10625 § 623
15 § 11
-107 § 529
28 § 623
108 § 522, 523
g
oyi
109 § 247, 623, 627
Arbetarskyddslag 3'1 1949
6211042 § 703
-63 § 697
-111 § 601
67-68 § 257
Lag 18/6 1949 om rätten
Lag 18/4 1952 om härads87 § 623
till arbetstagares uppfinallmanmngar
91ningar
-97 § 88
Se s. 154
3 § 166
113 § 88
6 § 11, 712
120 § 672, 673
Lag 18/4 1952 om allmän8
§ 166
122 § 673
ningsskogar i Norrland
9 § 13
141 § 623
och Dalarna
146 § 88
Lag 31/3 1950 om rätt för Se s. 154
149 § 663
hantverkare att sälja gods
152 § 88
Strandlag 30/5 1952
som ej avhämtats
154 § 88

Statens allmänna avlöningsreglemente 30/6
1947

155 § 257

1 § 414, 416
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5 § 50, 133

Sjömanslag 30/6 1952

2
3
6
13
18
20
27-28
32
33
35
36
37
38
39
41
42
49
50
51
52
62
65

§
§
§
§
§
§

727
707, 730
736
727
238, 250, 254
67, 126

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

238
715
460
712,
713
440,
177,
177,
736
367
177
245,
712
372
592
597

713
460
440
432, 440

521

67-68 § 597
73-82 § 602

66
67
86
89—
-94
Lag 14/5 1954 om yrkes 106
109
skadeförsäkring
124
29 § 671
129
51 § 291
133
136
Allmän förfogandelag
138
26/5 1954
139
18 § 367
140
21 § 366
141
25 § 50
177-178
180
Lag 31/3 1955 om bank
181
rörelse
18321 § 623
-186
28 § 428, 433, 591
187
J4 7/ —
189
-48 § 697
51 § 257

809

§ 31
§ 141
§ 623

§
§
§
§
g
§
§
§
§
§
§

88
88
673
623
88
663
88
88
257
663
88

§ 529
§ 522, 523
§ 247, 623, 627
§ 601
§ 33
§ 718

SAKREGISTER
Sakregistret är avsett att begagnas tillsammans med registret över citerade
lagrum. I viss utsträckning hänvisas därför till detta från sakregistret. Dessa
hänvisningar utmärkas med bokstaven L och årtalet på den lag hänvisningen
avser.
I övrigt hänvisar sakregistret till sida i boken, där ej särskilt angives att hän
visningen avser §.

Abstrakt fel 219
Abstraktion
formell 741 f„ 747 f.
materiell 646 f., 735, 751
Abstrakt skadeståndsberäkning 497
Ackord 634 ff.
Ackordsförhandling utan konkurs
L 1921
Ackordslön 110
Actio quanti minoris 560
Act of God 356
Adekvans 302 ff., 476, 546, §§ 45—46
Aktiebolag L 1944
Aktivlegitimation 122, 170 ff.
Aktiv solidaritet 151
Aktivt andelsförhållande 152
Allmänningar 154
Allmänt skadestånd för avtalsbrott 478,
526 ff.
Alternativa förpliktelser 44, 619
Anatocismus 582
Andelsförhållande
aktivt 152
passivt 626 f.
Anfordran 116, 699
Ansvarsbegränsning 516 ff.
Ansvarsfriskrivning 274 ff., 531 f.
Ansvarsförsäkring 248, 569, 571
Anteciperat dröjsmål 188 ff., 449, 460,
504 f.
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Anteciperat fel 192 f.
Anteciperat kontraktsbrott 443 f.
Anvisning 126 ff., 139 ff., 146, 149, 161
Arbetarskydd 703
Arbetstid L 1942, 1948
Arrende L 1907
Astreinte 375
Aufhebung 422
Aufrechnung 52
Automobiltrafik, skada av L 1916
Avbeställning 699, 706 ff.
Avbeställningsersättning 588, 729 f.
Avbetalningsköp L 1915
Avbrott i preskription 679 ff.
Avbrottsförsäkring 568
Avbräck i rörelse, ersättning för 486 f.,
528
Avhjälpa fel 22
Avkastning 27 f.
Avkastningsvärde 551, 556, 560 f.
Avlastares ansvar 235
Avlämna 21, 23 f., 41
Avlämnares garanti 232 ff.
Avlöningsreglemente, statens allmänna
238 f.
Avsiktsurkund 235
Avskedande L 1939, 1945
Avståndsfrakt 552
Avtal L 1915
Avvisa prestation § 40

Bankrörelse L 1955
Bedrägeri 409, 457, § 53, jfr Svek
Befintligt skick, i 274 ff.
Befrielseteorien 692
Begränsad rätt till fordran 156 f.
Begränsning av skadestånd 516 ff.
Behörighet 125
Beneficium ordinis 256
Bevittning 173, 236, 270
Biltrafik, skada av L 1916
Bokbetalning 33 f.
Bokpengar 33
Bonus paterfamilias 312 ff.
Borgen 241 ff., 256 ff.
Borgensförsäkring 242
Borgenär 15 f.
Borgenärsflerhet 150 ff.
Borgenärsförpliktelser 16, § 18, § 24
Borgenärsförpliktelser, underlåten upp
fyllelse av 195, 213, 283 ff.
Bortskaffa egendom 416
Bostadsrättsförening L 1930
Boutredning L 1933
Bringschuld 113
Brist 187, 192
Bristfälliga anordningar 233
Bevisbördan
för dröjsmål 195 ff.
för fel 201 ff.
för reklamation 211
för relevant avvikelse 279 f., 287 f.
för vållande 202 ff., 548 ff.
Bysamfällighet 154, 628
Byte 450 f.

Cas fortuit 355
Casus 310 ff.
Casus mixtus 463 ff.
Cession § 13, § 62
Check L 1932
Chikan 324
Cirka 103, 105, 481
Civilförsvar 50, 367
Clause pénale 521, 585

Clearing 133, 370
Compensatio lucri cum damno 475 ff.
Compensation 52
Condictio indebiti 84 ff., 193, 688 ff.
Condition 217, 404, 436
Congé 720
Culpa § 29
Culpa in contractu 312 ff., 529 ff.
Culpa in contrahendo 337 ff., 495 f.,
532 ff.
Culparegeln 528 ff.
Damnum emergens 489
Dare 373 ff.
Datio in solutum 78
Datio solvendi causa 79
Debentures, participating 111
Debitum cum re junctum 398
Definitivt dröjsmål 185
Delat ansvar 626 f.
Delivery-order 127, 745
Delning av jord L 1926
Demeure 186
Dependent promises 404
Deposition 129 ff., L 1927
Detentionsrätt 414 f., § 35
Deviation 464
Dies interpellat pro homine 121
Diligentia quam suis 322 f.
Discharge of contract 422
Dispositiva regler 7 f.
Distansfrakt 552
Dolus 310 ff., 323 ff.
Droit de remplacement 500
Droit de retention 398
Dröjsmål 184 ff.
Dröjsmål
anteciperat 188 ff., 449, 460, 504 f.
definitivt 185
partiellt 187, 457
svävande 185
temporärt 185
å borgenärens sida 195
j Dröjsmålsränta 573 ff.
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Dubbelförsäkring 262 f., 295
Dyrbarheter 517, 554
Dödande av förkommen handling 142,
179, 651

Efterborgen 246
Eftergift 264 ff., 634 ff.
Egendomsgemenskap 153 ff.
Ekonomisk förening L 1951
Ekonomisk omöjlighet 349
Ekonomisk skada 477
Elektriska anläggningar L 1902
Endossent 241 f.
Enkelt bolag L 1895
Ensittarlagen L 1925
Enuntiation 226 ff., 234
Erfüllungsinteresse 479
Exceptio non adimpleti contractus 399,
403 f.
Exekution § 32
Exhibition 370
Expropriation L 1917
Exstingibla invändningar 740, 746 ff.
Facere 373 ff.
Fairly spread 117
Faktisk beskaffenhet 89 f., 217, 219 ff.,
229 ff., 272 f.
Faktiskt fel 217, 565
Fakturaklausul 210
Fakturavärdeklausul 557 f.
Faran 42, 49, 562, § 31, § 42
Fareökning 253 f.
Fartyg, inteckning i L 1901
Fastighetsindelningen 26
Fel 191 ff., 216
Fel
abstrakt 219
anteciperat 192 f.
faktiskt 217, 565
konkret 225
objektivt 219
rättsligt 217, 565 f.
subjektivt 225

Fingerad culpa 315 f.
Fiske 154, 165
Flera borgenärer 150 ff.
Flera borgenärer, uppsägning hos
723 f.
Flera förpliktelser mot samme borge
när 162 ff.
Flera gäldenärer 617 ff.
Flera gäldenärer, uppsägning av 723 f.
Flermyntade obligationer 36 f.
Flottning L 1919
Fondpapper 11, 414
Force majeure 355 ff., 540 ff., 563, 574,
686 f.
Force-majeure-klausul 544, 563, 716 f.
Forfaldstid 121
Formell abstraktion 741 f., 747 f.
Formkrav vid uppsägning 720 f.
Fornminnen 50, 133
Frigörelsetid 115, 119, 168 f.
Friskrivning från garanti 274 ff.
Friskrivning från skadeståndsskyldighet 531 f.
Frånträdande 699, 711 ff.
Fullgörande, rätt att fordra 369, 393 f.,
503 f.
Fullgörande, tvång till § 32
Fyllnadsborgen 259
Fysisk omöjlighet 349
Följdskada 470
Förbehåll om rättighets bestånd vid
överlåtelse 609 f., 615 f.
Föreningsrätt L 1936
Förfalloklausul 460
Förfallotid § 11
Förfogandelag L 1954
Förhandlingsrätt L 1936
Förköpsrätt 405
Förlikning 634
Förlust 471 ff.
Förmögenhetsrätt 1 f.
Förpliktelse
att med omsorg eftersträva bästa
möjliga resultat 20
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att med omsorg eftersträva ett re
Haaglagen L 1936
sultat 20
Halvgeneriskt köp 30
att åstadkomma ett resultat 20
Handelsagenter L 1914
Förpliktelsers uppkomst 3
Handelsbolag L 1895
Förpliktelser till uppfyllelse 14, 17 ff.,
Handelsresande L 1914
§§ 3—17
Handelsvinst, ers. för förlorad 485 f.,
Förskingring 87, 457, § 53
I
501, 506, 511 f„ 557 f„ 568 f.
Försäkringsavtal L 1927
Handlingstid 121
Försäkringsbrev 743, 750 f.
Handpenning 588
Försäkringsrörelse L 1948
Hantverkare 414 ff.
Försäljningsvärde 551, 556 ff.
Havandeskap L 1945
Försvagad detentionsrätt 392, 407
Helgdag 120
Försvagad retentionsrätt 392, 398 f.
Hembiträde L 1944
Förutsättning 225, 345, 430 f.
Hemul 222
Förverkande 584 ff.
Hinkende Inhaberpapiere 143
Holschuld 113
Garanti 14 f., 271, jfr Garantiförplik
Husröta 554
telser
Hyra L 1907
Garantie des vices 218
Hyresförlustförsäkring 569
Garantie d’éviction 218
Hyresreglering L 1942
Garantiförpliktelser 14, §§ 21—27
Garantiförsäkring 243
Hävd 697 f.
Garantitid 210 f.
Hävningsförklaring 444 ff., 608
Gemeinschaft nach Bruchteilen 153
Hävningsrätt 461, §§ 37—38
Gemeinschaft zur gesamten Hand 153
Gemensamhetsfiske 154, 628
I befintligt skick 274 ff.
General damages 505
| Icke-ekonomisk skada 479, 535 ff.
Generalklausuler 13, 706
i Ideellt skadestånd 478, 525 f.
Genetiska prestationer29 f., 40 ff., 455 । Illojal konkurrens L 1931
Gesamtforderung 151
j Imaginär vinst 557
Gesamthandschuld 629
Indexklausul 100, 110
Gesamtschuld 618
Indirekt skada 487
Gewährleistung 217
Indossament 241 f.
Gift 234
Införsel 369
Glidskaleklausul 110
i Inhibera naturaprestation utan hävning
Grov vårdslöshet 323, 342, 529 ff.
§ 39
Gruva L 1938
Inkassoöverlåtelse 57, 607
Gruvcertifikat 201
Innocent misrepresentation 227
Gränstvist 222 f.
Innehålla prestation § 35
Guldmyntklausul 34
Inrymmande 370
Guldvärde 518 f.
Inteckning
Guldvärdeklausul 95 ff.
i fartyg L 1901
Gäldenär 15 f.
i fast egendom L 1875, 1907, 1927,
Gäldenärsflerhet 617 ff.
1931
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i jordbruksinventarier L 1932
förlagsinteckning L 1883
Inteckningsförnyelse L 1934
Internprestationer 475
Intervention 159 ff., 456
Intuitu personae 737
Intyg 235 ff.
Intäktsersättning § 50
Invisning 127
Jakt 165, 367
Jorddelning L 1926
Juridisk person 155, 329, 346, 629
Jämkning av förpliktelse 699, 711 ff.,
731 f.
Jämkning av skadestånd 498, 521 ff.
Jämkning av vite 593, 595 ff.
Järnvägstrafik, skada av L 1886
Järnvägstrafikstadga L 1925

Konventionalbod 585
Konventionalstrafe 585
Kostnadsersättning § 50
Kostprisklausul 109
Kundkreditförsäkring 242
Kvittning 163 f., 388 ff., §§ 6—7
Kvittning efter cession 137 f., 749, 753
Kvittning med preskriberad fordran 54,
688 ff.
Kvitto 177 ff., 195 ff., 637 ff.
Kvitto såsom legitimationspapper 141
Kündigung 422, 720
Köp av lös egendom L 1905

Lagerbevis 744 f.
Lagfart L 1875
Laglig omöjlighet 350
Laissé pour compte 453
| Legal tender 31
Legitimation
Kallelse å okända borgenärer 696 f.
aktiv 122, 170 ff.
Kassarabatt 587
passiv §§ 12—13
Kausalitet 716 f., § 28
på gäldenärssidan 617
Kausalitetsregeln 284 f.
vid uppsägning 722
Klander 222
Legitimationsklausul 140 f.
Kollektivavtal L 1928
Legitimationspapper 140
Kommission L 1914
Leistungsgefahr 365
Kommunal indelning 610 f., 616
Leistungszeit 120 f.
Koncentration av obestämd förpliktelse
Lex cassatoria 460
40 ff.
Lex commissoria 422
Konfusion 733 ff.
Lien, possessory 398
Konkret fel 225
Liquidated damages 592
Konkret skadeståndsberäkning 497
Lockout 710
Konkurrens, illojal L 1931
Lucrum cessans 489
Konkurrerande orsaker 308 f.
Luftbefordran L 1937
Konkurs L 1921
Luftfart, skada av L 1922
Konkurs, förpliktelses upphörande vid
Lycklig framkomst 42, 542
737 f.
Lydnadsplikt 313, 459 f.
Konnexitet 63 ff., 396 ff., 402 f.
Löfte 3, 7, 10
Konossement 743, L 1891, 1936
Lön 66 f„ 110 f., 136, 352 ff., 738, jfr
Konossementsansvar 229
Sjuklön
Kontant 32, 116
Löpande papper 745 f.
Kontokurant 64
Löpande skuldebrev 140, 148, 740 ff.
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Mahnung 121
Manko 229
Markegång 95
Materiell abstraktion 646 f., 735, 751
Medhjälpare 325 ff346 ff.
Medling i arbetstvister 728
Medverkan till skada 523
Minderung 560
Mise en demeure 121
Miteigentum 153
Modregning 52
Money of contract 98
Money of measure 98
Money of payment 98
Mora 185
Mora accipiendi 195
Mora solvendi 185
Moratorium 686 f.
Mortifikation 142, 179, 651
Mynt 31 f., 94, 99
Mått 92 ff.
Mängelhaftung 217

Naturaborgenär 16
Naturagäldenär 16
Naturaprestation 19, 417
Nedsättande av penningar L 1927
Negativa förpliktelser 164 ff.
Negativa intresset 479, 492 ff., 561, 730
Negotiabilitet § 62
Nominalism 101
Notice 720
Notis 119
Novation 639 ff.
Nyttjanderätt till fast egendom L 1907
Obehörig vinst 466
Obilliga avtalsbestämmelser 13
Objektiv omöjlighet 357 ff., 540 f.
Objektivt fel 219
Obliegenheit 249
Obligationer 36 f., 97, 180
Obligations de donner 374 f.

i Obligations de faire 374 f.
| Obligations de moyens 21
Obligations de résultat 21
Obligations déterminées 21
Obligations générales de prudence et
diligence 21
Obligationsrätt 2
Offergränsen 381, 711 ff.
Okunnighet 321 f.
Omedelbar skada 470
Omröstning till dom 652
Omsättning av växel 646 ff.
Omyndigs värdehandlingar L 1924
Omöjlighet 419, 733, § 30
Omöjlighet
ekonomisk 349
[
fysisk 349
i
laglig 350
objektiv 357 ff., 540 f.
Opfyldelsesinteressen 479
Option de change 98
Option de place 98
Optionsrätt 705
Orderstridigt försändande 464
Oriktig prestation 182 f., 191 ff.
Orsak 716 f„ § 28

Panträtt 393, 413
Panträtt i spannmål L 1924
Panträtt i spånadslin och hampa 399,
657
Parcelltvist 223
Partiariska avtal 111 f.
Participating debentures 111
Partiellt dröjsmål 187, 457 f.
Partsväxling 641 ff.
Passivitet 446 f., 447 f., 449, 633
Passivlegitimation §§ 12—13
Passivt andelsförhållande 626 f.
Passivt solidariskt fordringsförhållande
617 ff.
Patent L 1884
Penalty 592
Penningprestation 19, 31 ff.
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Penningvärde, skadestånd vid ändring
av 489 ff.
Pension 66 f., 238 f.
Perklusionsrätt 393
Permission 710
Perpetuatio obligationis 437, 545 ff.
Politirättslig beskaffenhet 217 f., 224
Positiva intresset 479 ff., 729 f.
Positive Forderungsverletzung 186 f.
Possessory lien 398
Postanvisning 32 ff.
Postbefordran 367, 554
Postgiro 32 ff.
Postremissväxel 32 ff.
Postsparbanken 179
Preisgefahr 365
Preklusion 264, 696 f.
Presentation sklausul 178, 742, 745
Presentationspapper 177 ff., 638
Preskription 174, 263, 286, L 1862,
§§ 57—58
Prestationsorten § 10
Primär garanti 256 ff.
Principalansvar 243 ff.
Prisnedsättning 552, 559 ff.
Prokura 124
Prokuraöverlåtelse 57, 607
Prorataregeln 284 f.
Protest av växel och check 259
Protest, prestation under 83
Prov 29
Provision 110
Påbud 3, 8

| Rektaklausul 742
I Rekvisition 50, 367

I Remoteness of damage 307 f.
Rent strikt ansvar 535 ff., 562 ff.
Rent strikt garanti 267
Representation 124 ff.
i Resiliation du contrat 720
Résolution du contrat pour inéxecution 422
Restavgift 591
Retentionsrätt 413 f., § 35
Reugeld se Avbeställningsersättning
' Riktig uppfyllelse 17
: Royalty 111 f.
| Rücktritt 421 f.
Rådighetsfel 217 f„ 566
Räddningsplikt 253 ff.
Ränta, dröjsmåls- 573 ff.
Ränta på ränta 582 f.
Rätt mottagare 122, §§ 12—13
Rättsligt fel 217, 565 f.
: Rörelse 27
i
I
i
i
|

Sachmängel 218
Said to be 277
Sakrätt 2, 613 ff„ 653 ff.
Sakrättslig beskaffenhet 89, 91, 217, 221
ff., 273 f.
Sambruksföreningar L 1948
I Samfordringsrätt 153 ff.
I Samfällt ansvar 628 f.

Rabatt 587, 591
Realskada 470
Recett 111
Rechtsmängel 218
Redovisning 87 f., 254, 664, 672 f.
Regnförsäkring 248, 597
Regressrätt § 27
Regressrätt, preskription av 667 f.,
677 ff.
Reklamation 204 ff., 280 ff., 288
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Samäganderätt 153 ff., 628
Sanktionsskuld 466
Schadenersatz wegen Nichterfüllung
421
Schickschuld 114
Schmerzensgeld 525
Schuldübernahme 609
Scripturaprincipen 232
S. E. & O. 277
Sedvänja 7 f., 12, 29, 317 f.
Selbsthilfeverkauf 507
Semester L 1945
Servitut 91, 166, 701, 734 f.

Set-off 53
Simulation 740
Sjuklön 238 f., 597
Sjukförsäkring 569
Sjukförsäkring, allmän L 1947
Självtäkt 393, 499, § 33
Sjöfrakt L 1891, 1936
Sjöman L 1952
Skada 467 ff.
Skada
icke-ekonomisk 479, 525 ff.
indirekt 487
Skadebringande egenskaper 233
Skadestånd §§ 44—48
Skadestånd
allmänt, för avtalsbrott 478, 526 ff.
ideellt 478, 525 f.
Skiljemän 685
Skuldebrev 80, 740 ff., L 1936
Skuldöverlåtelse 608 ff., 642 ff., 717 ff.
Slutbesiktning 24
Slutkvitto 638
Solidarforderung 151
Solidariskt ansvar 617 ff.
Solidarité active 151
Solidarschuld 618
Soliditetsupplysning 236 f., 270
Specialpreskription 670 ff.
Specifikationsköp 41, 45, 174
Sparbanker L 1923
Specific performance 376
Stellvertretendes commodum 46
Stem 717
Strandlag 50, 133
Straff § 53, L 1864
Strejk 710
Strikt ansvar se Rent strikt ansvar
Stå faran 42, 49, 562, § 31, § 42
Stämningsdagen 574 f.
Subjektivt fel 225
Sublokation 89, 643 f.
Subrogation 147, 149, jfr Surrogation
Subsidiär garanti 256 ff.
Subsidiärt solidariskt ansvar 624 f.

Substitut 326 ff.
Substitution 608 ff., 643
Successive 117
Summaersättning § 52
Surrogat 17 f„ 423 ff., §§ 5—7, § 36
Surrogation 46 ff., jfr Subrogation
Suspension 709 ff.
Sveda och värk 525 f.
Svek 325, 342 ff., 532, jfr Bedrägeri
Svävande dröjsmål 185
Sydfruktslasten 358 ff., 542
Syn 201 f.
Synallagma 404
Säkerhetsföreskrifter 253 f.

Talerätt 606 ff.
Tantiem 111 f.
Teilforderung 152
Teilschuld 626
Temporärt dröjsmål 185
Termination of the contract 720
Testamente L 1930
Tid 94, § 11
Tillbehör 26 f.
Tillfällighetsurkund 236
Tillförsäkran 83, 226 ff., 234
Tillträde 24
Tioårspreskription 653 ff.
Tomträtt L 1907
Trafikförsäkring L 1929
Transportansvar 229
Transportera 21
Tredjemansutfästelse 610 f.
Turordning vid uppsägning 704
Tvingande regler 7 ff.
Tvångsackord 635 ff.
Tvångsclearing 40, 133
Tyst förlängning 701 f.
Täckningsköp 498 ff.

Undantag 451
Underhandsackord 635 ff.
Underhållsbidrag 66, 665
Underlåten uppfyllelse 14, 17, §§ 19—20
Understödsföreningar L 1938
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Undersökningsplikt 251 ff., 267 ff., 272
ff., 275, 341 f.
Unmöglichkeit 186, 357, 362 f„ 543 f.
Unvermögen 357, 363
Uppfinningar, arbetstagares L 1949
Uppfyllelse, förpliktelser till 14, 17 ff.,
§§ 3—17
Uppfyllelsesurrogat 17 f., 423 ff., §§ 5—
7, § 36
Upphörande av förpliktelse 352, 733,
§§ 56—61
Upplagsbevis 743, L 1931
Upplagshus L 1931
Upplysningsplikt 249 ff., 267 ff., 341 f.
Uppsåt 310 ff., 323 f„ 342
Uppsägning 444, 698 ff., 720 ff.
Uppsägningstid 727
Utan ansvar 277
Utbyte av gäldenär 608 ff.
Utbyte av skuldebrev 648 f.
Utfyllning av löfte 7 f.
Utlossningsgaranti 107
Utmätning 369
Utsädesvaror L 1928
Valorism 101
Valuta 35 ff., 453, 490 f„ L 1939, 1940
Valutalagstiftning 38 ff.
Valutateorien 692
Varselfrist 728
Vederhäftighetsbevis 236, 270
Vederlagsersättning § 51
Verrechnung 52
Vertragsstrafe 585
Vertragsübernahme 609
Vertrauensinteresse 479
Verwirkungsklausel 585
Verzug 186, 362, 543
Vetskap 267 ff., 271 ff., 341 f.
Vikt 92 ff.
Vinst 111 f., jfr Handelsvinst
Vinst
imaginär 557
obehörig 466

Virkesmätning 93
Vis major 355 ff., 367, 540 ff., 563, 574,
686 f.
Vite 520 f„ 584 ff.
Vite såsom tvångsmedel 370 ff.
Vorteilsausgleichung 475
Vräkning 370
Våda 310 ff.
Vållande § 29
Vållande in contractu 312 ff., 529 ff.
Vållande in contrahendo 337 ff., 495 f.,
532 ff.
Vållande å borgenärens sida 334 ff.
Vårda 22, 89 ff.
Vårda som sin egen 322
Vårdslöshet 310 ff.
Värdeersättning § 49
Värdepapper 148 ff.
Värnplikt L 1939
Väsentlighet 345, 429 ff., 454 ff.
Växel L 1932
Växelpreskription, verkan av 690 ff.
Wandelung 421 f.
Warrant se Upplagsbevis
Warranty 217, 436

Yrkesskadeförsäkring L 1954

Zurückbehaltungsrecht 398, 403
Åborätt 95
Återanskaffningsvärde 551, 554 ff.
Återgång 418
Återköpsrätt L 1924
Återvinning i konkurs L 1921
Åtföljder 27
Åtkomsthandlingar 81
Ägofred 133
Ägotvist 222 f.
Äktenskap L 1945

överlåtelse av fordran § 13, § 62
Överlåtelse av skuld 608 ff„ 642 ff., 717 ff.
överlåtelse till inkasso 57, 607
överlåtelsekedja 142 f.

818

