
Inlämningsuppgift 6 – Civil 3 

Du jobbar som praktikant på advokatbyrån Cossu & Halvan då den förtvivlade Conrad 

Codexare stormar in och ber dig om råd. Situationen är den, att den 1 april 2017 lånade 

hans gamla bekanta Alban P. 30 000 euro av den snikna Marquis de Sade till att upprätta 

en ny bondgård mitt i Pargas skogar där han skulle odla säd. Samma dag undertecknade 

Alban P. en skriftlig förbindelse om att han återbetalar skulden till Marquis de Sade den 1 

april 2018. På den skriftliga förbindelsen antecknade Conrad Codexare tillsammans med 

Håkan Hankeit i maj 2017 att de ”såsom för egen skuld” åtar sig ansvaret för att Alban P. 

betalar sin skuld till Marquis de Sade. I april 2018 fick Marquis de Sade höra att det inte 

hade gått så bra för Alban P.:s sädesodling i Pargas, varför han hade flyttat utomlands i 

hopp om en bättre skörd. Marquis de Sade visste dock inte var Alban P. befann sig. Marquis 

de Sade vände sig därför till Conrad Codexare och krävde att denne omedelbart betalar 

hela skulden, eftersom den fortfarande ät obetald. Conrad Codexare berättar för dig att 

han visserligen råkar ha just precis 30 000 euro på banken efter ett arv av sin avlägsna 

släkting F. Justitia, men menar att han är skyldig att betala högst 10 000 euro och att 

Marquis de Sade även borde kräva betalning av Alban P. och Håkan Hankeit på 10 000 

euro var. Conrad Codexare känner sig rådvill och vill veta följande: Hur kategoriseras Alban 

P.:s förbindelse rättsligt? Vilka rättsverkningar har denna förbindelse? Hur kategoriseras 

Conrad Codexares och Håkan Hankeits åtagande? Vilka rättsverkningar har detta 

åtagande? Blir Conrad Codexare betalningsskyldig eller har hans invändning framgång? 

Vad kan Conrad Codexare göra för att säkra sin rättsliga ställning ifall han trots allt blir 

tvungen att betala skulden? Besvara Conrad Codexares frågor samt motivera ditt svar 

juridiskt. 

  



Inlämningsuppgift 6 – Facit  

En sådan skuldförbindelse i penningbelopp som utfärdats i skriftlig form kallas skuldebrev och 

regleras i skuldebrevslagen. (1 p) Ett skuldebrev är ett enkelt skuldebrev, om där anges en 

namngiven borgenär, dvs. den person som har rätt till betalning. (0,5 p) Den som är 

betalningsskyldig kallas gäldenär. (0,5 p) I fallet är det fråga om ett enkelt skuldebrev där Alban P. 

(A) är gäldenär och Marquis de Sade (M) är borgenär. (0,25 p) 

Borgen innebär att en borgensman åtar sig ansvar för att en gäldenär betalar sin skuld och används 

för att trygga borgenärens ställning.  Borgen regleras i lagen om borgen och tredjemanspant. (1 p) 

I fallet har Conrad Codexare (C) och Håkan Hankeit (H) gått i borgen för A:s skuld till M och är 

således borgensmän. (0,5 p) Den form av borgen där borgensmännen har använt uttrycket ”i 

borgen såsom för egen skuld” kallas för proprieborgen. Proprieborgen innebär att borgenären fritt 

kan välja om hen vill kräva borgensmannen direkt eller först försöka få betalt av gäldenären. (0,5) I 

fallet är C:s och H:s åtagande en s.k. proprieborgen. (0,25 p) 

Om flera personer har åtagit sig samma ansvar är huvudregeln att betalningsansvaret är solidariskt. 

Detta innebär att borgenären kan kräva hela summan av var och en gäldenär. (1 p) C är en 

borgensman, vars ansvar är solidariskt tillsammans med H. Eftersom borgen är en proprieborgen, 

kan M således kräva full betalning av C utan att först vända sig till A. C:s invändning är därför inte 

giltig och han blir betalningsskyldig. (1 p) 

Om en gäldenär betalar hela summan, får hen regressrätt mot de övriga medgäldenärerna till den 

del hen betalat mer än sin andel. (1 p) Eftersom H är medborgensman får C regressrätt mot H, till 

den del C betalar mer än sin andel av borgensförbindelsen. I det fall att C betalar 30 000 euro har 

han betalat 15 000 euro mer än sin andel av borgen, varför han kan kräva H på 15 000 euro. (0,5 p)  

Om en borgensman betalar skulden, får hen också regressrätt mot gäldenären. Om C betalar hela 

skulden, har han därmed även möjlighet att rikta regressanspråk mot A som är (ursprunglig) 

gäldenär i skuldebrevet. (1 p) Om C utövar sin regressrätt mot H och får 15 000 euro av H, kan C 

kräva att få resterande 15 000 euro av A. Om C inte lyckas få någonting av H, kan C kräva att få 

hela summan av A. Om H bara delvis betalar påverkas C:s regressrätt i motsvarande mån. I sista 

hand svarar A för hela summan. (1 p) 

 


