
OBLIGATIONSRÄTT – NORROS 

 

2. UPPKOMSTEN AV EN FÖRPLIKTELSE  

2.2. ALLMÄNT OM FÖRPLIKTELSERNAS RÄTTSGRUNDER  
• En förpliktelse kan grunda sig antingen på 

- 1. Lag  

• Inte enbart riksdagslag och direkt tillämpliga EU-bestämmelser utan även 

myndighetsnormer på lägre nivå, som förordnar, samt även rättsnormer som 

inte kodifierats i lag 

- 2. En frivillig rättshandling mellan parterna  

2.2.2 RÄTTSHANDLINGSBASERADE FÖRPLIKTELSER  
• Rättshandling – enskild viljeyttring genom vilken rättigheter stiftas, ändras eller upphävs. Även 

överföring av rättigheter  

• Avtal – ömsesidiga rättshandlingar som är kopplade till varandra  

• Också ensidiga rättshandlingar kan vara bundna 

- Dock högre tröskel för bundenhet  

- T.ex. pga. att skydda att någon oavsiktligt eller av tanklöshet ska bli bunden av en 

ensidig vederlagsfri förbindelse (skyddas främst genom GåvoutfästelseL och om 

återgång av gåva i ÅtervinningsL)  

• Gåvoutfästelse – en vederlagsfri förbindelse  

- Ett löfte om gåva av lös egendom (GåvoutfästelseL 1.1§) 

- Gåva – överlåtelse av egendom som är vederlagsfri, frivillig och sker i gåvosyfte  

- HR i 1.1§ – inte bindande  

• UND 1: om utfästelsen gjort i skuldebrev eller annan urkund (meddelande), 

som överlämnats till gåvotagaren 

• UND 2: om omständigheterna vid gåvoutfästelsens tillkomst visar att den varit 

avsedd att komma till allmänhetens kännedom 

- 1.2§: i förhållande till gåvogivarens borgenärer förblir dock gåvoutfästelsen utan 

verkan ända tills gåvan fullbordats, även om utfästelsen skulle ha gjorts så som 

föreskrivs i 1.1§. 

• Besittning  

• Till de rättshandlingsbaserade förpliktelserna kan hänföras även andra förpliktelser än sådana 

där en part uttryckligen förbinder sig till något i förhållande till en borgenär – kompletterande 

normer 

- Innehållet i det obligationsrättsliga förhållandet mellan parterna kompletteras i de 

flesta avtalssituationerna av lagnormer, tvingande eller dispositiva  

- T.ex. vid arbetsavtal uppstår det enligt ArbetsavtalsL en sekretessförpliktelse för 

arbetstagaren även om parterna inte uttryckligen skulle ha avtalat om en sådan  



• Viktig grupp bland de förpliktelser som kompletterar ett avtalsförhållande är påföljder vid 

avtalsbrott, speciellt de avtalsbaserade skadeståndsförpliktelserna  

- Regleras sällan uttömmande i avtalet -> kompletterande normerna viktigare 

Skuldebrevsbegreppet  

• Definieras inte i SBL  

• Kommittébetänkande som föregick lagen (förarbetet) – skuldebrev är ensidiga och fristående 

skriftliga förbindelser om att betala ett penningbelopp  

• Rättslitteraturen, Y. J. Hakulinen:  

- 1. Någon förbinder sig till en skuld  

• Det ska av skuldebrevet framgå att den som utfärdar det förbinder sig till en 

prestation 

• Räcker med att gäldenären erkänner sin betalningsskyldighet, inte krav på en 

uttrycklig utfästelse att betala en skuld.  

- 2. Förbindelsen är skriftlig 

• Avfattat på papper eller något annat underlag som till sina skrivegenskaper 

motsvarar papper  

• Kravet har i allmänhet, men inte alltid, ansetts förutsätta utfärdarens 

egenhändiga underskrift (rättsläget: underskriften torde inte strängt taget 

höra till minimiförutsättningarna för att handlingen skall motsvara 

kännetecknen på ett skuldebrev, men avsaknad av en underskrift är ett starkt 

indicium på att handlingen inte är avsedd att vara ett skuldebrev)  

• Elektroniska dokument? Olika åsikter  

- 3. Absolut (ovillkorlig)  

• Betalningsskyldighetens uppkomst får inte vara beroende av någon osäker 

omständighet, t.ex. huruvida en person i borgenärsställning kommer att 

överlåta eller har överlåtet ett kreditbelopp eller föremål till gäldenären  

• Dock förutsätts inte att skulden förfallit till betalning  

- 4. Ensidig 

• Enbart gäldenären förbinder sig till en prestation mot en borgenär  

- 5. Abstrakt 

• Skuldebrevet skall inte vara beroende av grunden till att den utfärdades, 

skuldebrevets causa  

• Grundtanken är att en skuldebrevsfordran ska kunna indrivas effektivt enbart 

genom att uppvisa skuldebrevet och inte behöva lägga fram någon utredning 

om varför skuldebrevet utfärdats  

• Detta medför dock inte att skulden i skuldebrevet skulle kunna vara immun 

mot invändningar mot grunden till att den utfärdades, t.ex. att det 

kreditbelopp skulden grundar sig på aldrig har överlämnats till gäldenären  

- 6. Förbindelse i pengar 

• Exakt belopp i euro eller annan valuta förutsätts ej, om skuldens exakta 

storlek på något annat sätt framgår, t.ex. genom att knyta skuldens belopp till 

ett index   

 



Skuldebrevs rättsverkningar  

• Utfärdandet av ett skuldebrev kan innebära  

- a. Uppkomst av en helt ny skuldförbindelse  

- b. Uppkomst av en icke-kumulativ förbindelse som gäller vid sidan av en tidigare 

uppkommen skuld, parallellt med den.  

- c. Utfärdandet av skuldebrevet innebär att en ny skuld kommer istället för en tidigare 

skuld, som därmed upphör = novation  

• Kan förutsätta samtycke av borgenären i det ursprungliga skuldförhållandet 

vilket inte förutsätts i a och b  

• Vid a och c är skuldebrevets rättsverkningar rätlinjiga, bara en skuld mellan gäldenären och 

borgenären  

• Om kännetecknen på ett skuldebrev uppfylls -> SBL direkt tillämplig på skulden  

• Praktiskt sett har ett skuldebrev fördelen att det är skriftligt och till följs av sin absoluta 

karaktär är ett fordringsbevis med entydigt innehåll 

- Skuldebrevet skapar en fordringspresumtion för den borgenär som grundar sina 

yrkanden på skuldebrevet  

• Vid situationer där en betalningsförbindelse i ett skuldebrev utfärdas så att den blir parallell i 

förhållande till en tidigare uppkommen skuld är fordringsrätterna beroende av varandra. En 

uppfyllelse av den ena medför att den andra upphör. Om en abstrakt, i ett skuldebrev given 

förbindelse har sin grund i en fordran som senare konstateras ogiltig, blir även 

skuldebrevsfordran ogiltig. Dock inte omvänt.  

2.2.3 LAGBESTÄMDA FÖRPLIKTELSER  
• En förpliktelse som inte uppstår i anslutning till ett avtalsförhållande mellan en gäldenär och 

en borgenär eller ens indirekt fortsätter en frivillig viljeyttring från någondera av dem  

• Två huvudgrupper av förpliktelser i anslutning till:  

- 1. Utomkontraktuellt skadestånd 

- 2. Återbäring av obehörig vinst  

• HR: till de lagbestämda förpliktelserna hänförs endast sådana förpliktelser som innebär 

betalningsskyldighet i pengar  

• Vilka lagbestämda skyldigheter att prestera ett penningbelopp ska hänföras till begreppet 

förpliktelse?  

- Förutom skadeståndsskyldighet och återbäring av obehörig vinst kan nämnas bl.a. en 

äkta makes skyldighet att betala utjämning till den andra maken vid avvittring till följd 

av äktenskapets upplösning, en särskild granskares rätt till arvode och 

kostnadsersättning av ett bolag, skyldigheten att vid kränkning av upphovsrätt betala 

vederlag till innehavaren av upphovsrätten, skyldigheten för en för brott dömd person 

att betala böter samt en skatteskyldigs skyldighet att betala skatt  

Skadestånd och återbäring av obehörig vinst  

• Allmänna förpliktelser i den bemärkelsen att de inte är bundna till något bestämt sakligt 

sammanhang eller juridiskt institut, kan i princip uppstå i vilken situation som helst  

 



2.2.4 OM SKADESTÅNDSFÖRPLIKTELSER  
• Skadeståndsansvar kan grovt indelas i kontraktansvar och utomkontraktuellt ansvar  

Kontraktansvar  

• Kontraktansvar kan uppstå när någon har brutit mot en förpliktelse som har sin grund i en 

rättshandling  

• Det avgörande är uttryckligen om den händelse som ansvaret påstås grunda sig på är 

underlåtenhet att uppfylla en genom avtalet uppkommen prestationsskyldighet eller något 

annat förhållande  

• Huruvida det finns någon överenskommelse mellan parterna om saken (om de befinner sig i 

ett avtalsförhållande) saknar i sig betydelse -> det avgörande är uttryckligen den påstådda 

grunden för ersättningsansvaret. Strängt taget saknar det betydelse om den 

prestationsskyldighet som påstås ha försummats baseras på ett uttryckligen ömsesidigt 

förpliktande avtal, utan det avgörande är om den försummade förpliktelsen grundar sig på en 

rättshandling från gäldenärens sida  

• Syftet: försätta den skadelidande i samma ekonomiska ställning som hen hade uppnått om 

avtalet uppfyllts felfritt  

Utomkontraktuellt ansvar  

• Deliktansvar  

• Ansvarsgrunden är inte att en part försummat en rättshandlingsbaserade 

prestationsskyldighet, utan att någon på annat sätt förorsakat någon annan skada  

• Regleras av SkadeståndsL som allmän lag, men många ansvarsbestämmelser i speciallagar 

finns samt även regler som inte kodifierats i lag, t.ex. läran om strikt ansvar  

• Syfte: skydda en parts förmögenhetssfär mot andra rättskränkningar från utomstående än 

sådana som sker genom avtalsbrott. Försätta den skadelidande i samma ställning som hen 

skulle ha befunnit sig i om den skadevållande handlingen inte inträffat  

Förhållandet mellan SkadeståndsL och andra ersättningsnormer  

• 1.1§: skadeståndslagen påverkar inte innehållet i andra regelverk om ersättning, såsom 

reglerna om kontraktsansvar eller ansvarsregler i speciallagar, om inte något annat bestäms i 

denna lag  

• SkadeståndsL och andra regelverk kan bli parallellt tillämpliga, så att den skadelidande kan få 

ersättning med stöd av det ena eller det andra  

• SkadeståndsL kan också användas som komplement till andra regelverk om ersättning  

 



 

2.3 FÖRPLIKTELSER ATT ÅTERBÄRA OBEHÖRIG VINST  
• Nödvändigt att korrigera förmögenhetsförskjutningar som saknar rättsgrund  

• Exaktare avgränsade specialbestämmelser om återbäring av obehörig vinst är primära i 

förhållande till det allmänna rättsinstitutet om återbäring av obehörig vinst 

2.3.3 SÄRSKILDA SITUATIONER DÄR VINST SKA ÅTERBÄRAS  
Sakrättslig restitutionsskyldighet  

• Om ett föremål utan rättslig grund kommer i en annan än ägarens besittning, har ägaren med 

stöd av sin äganderätt rätt att kräva att föremålet återlämnas  

• Skydd för sakrättslig äganderätt  

• Kan penningmedel återställas? 

- I romersk rätt samt i äldre finsk rättslitteratur var svaret nekande. Idag inte lika så 

entydigt svar dock 

• Den part som kräver restitution, t.ex. A, behöver inte konkurrera med B:s borgenärer, ifall B är 

insolvent, utan får sin egendom tillbaka i oavkortad form.  

- KonkursL 5:6 – egendom som tillhör en utomstående och som gäldenären har i sin 

besittning ingår inte konkursboet, om den kan avskiljas från gäldenärens egendom 

- Viktig fördel i jämförelse med obligationsrättsligt återbäringsansvar  

• Ägarens rätt att återfå föremålet preskriberas aldrig då det är fråga om sakrättslig restitution 

• HD 1993:132 

- A hade av misstag med bankgiro betalat en på C transporterad fordran till B:s konto, 

som när betalningen skedde visade skuldsaldo. En vecka efter betalning försattes B i 

konkurs. HD konstaterade i rubriken till sitt avgörande att A skulle ha haft rätt att få 

de medel som hade funnits på kontot avskilda från konkursboets medel. A ansågs 

dock ha förlorat denna rätt då banken använt medlen till kvittning av sin egen fordran. 

A blev således tvungen att bevaka sin fordran i konkursen på samma sätt som andra 

konkursborgenärer.  

• Även i förarbetena till KonkursL 5:6, den juridiska litteraturen framhåller ståndpunkten att 

penningmedel kan återställas. Detta är även gällande i svensk rätt och i common law – rätten  

• Kravet på avskiljbarhet  



- Ifall B disponerat över pengarna eller de anses ha blivit sammanblandande med B:s 

övriga egendom, kommer sakrättslig restitutionsskyldighet inte längre i fråga -> 

obligationsrättsligt yrkande om återbäring  

- Kontanter – främst en bevisfråga om kontanterna blandats samman med mottagarens 

egna medel på ett sånt sätt att olika ägare tillhöriga kontanter inte längre kan skiljas 

från varandra  

- Svårare i fråga om penningmedel som betalats in på ett konto 

• I HD 1993:132 framgår att A:s medel ska anses vara avskiljbara åtminstone om det på B:s 

konto inte har funnits några andra medel när inbetalningen skedde 

- Tolkningen måste rimligen varit densamma om det funnits medel på kontot, men 

endast medel som tillhört någon annan än B 

• I rättslitteraturen har också framförts att sammanblandning inte borde ske om 

missbetalningen sker på ett konto med mycket litet medel -> oskäligt att anse att medlen 

blandas. Även bankens kontouppgifter har där ansetts vara ett tillräckligt underlag för 

avskiljandet, då man där kan specificera vilka transaktioner det aktuella saldot består av. 

• HD 2001:138 – strikt tolkning av kravet på avskiljbarhet  

- Avgörandet har i litteraturen tolkats så att en utomstående persons medel inte kan 

avskiljas från gäldenärens med bankens bokföring som enda underlag  

Återbäringsansvar när en rättshandling är ogiltig eller hävs  

•  Ogiltighetsgrunden kan belasta antingen: 

- 1. Ett avtal eller en annan rättshandling genom vilken någon har förbundit sig till en 

framtida prestation 

- Eller själva den rättshandlingen genom vilken förmögenhetsöverföring har skett, 

såsom: 

- 2. En betalning eller annan prestation  

- 3. Den akt genom vilken äganderätt överlåts  

• Frågan om en betalning i pengar eller annan prestation skall beaktas som en rättshandling är 

omstridd. Men enligt en bred uppfattning uppfyller åtminstone en del av ovan nämnda 

situationer kännetecknen på en rättshandling. 

- Till den del som en betalning betraktas som en rättshandling blir de allmänna 

ogiltighetsgrunderna för en rättshandling tillämpliga.  

• HR: parterna är skyldiga att återställa de förmögenhetsvärden som de utbytt med varandra, 

såsom köpeskillingen och försäljningsobjektet 

• Utgångspunkten är fysiskt återställande av prestationerna  

• Dock kan en penningprestation i vissa fall återställas genom återställning av den sakrättsliga 

besittningen -> i den mån som den sakrättsliga besittningen kan återställas i en situation där 

hävning eller ogiltighet medför återbäringsskyldighet är det inte fråga om en 

obligationsrättslig företeelse  

• Obligationsrättsligt återbäringsansvar – då en prestation inte längre kan återställas 

- T.ex. att den redan konsumerats eller överlåtits vidare eller sammanblandats med 

mottagarens övriga förmögenhet  

• Vid ogiltighet finns i allmänhet en direkt skyldighet att ersätta prestationens värde, om denna 

inte längre kan återställas  



• Skyldighet att ersätta värdet kan uppkomma även vid hävning, men i en del situationer hindrar 

den omständigheten att prestationen inte kan återställas hävning av avtalet  

Ersättning för objektets värde vid sakrättslig kollision 

• Kollision – en konstellation där två eller flera parter riktar konkurrerande anspråk mot ett och 

samma föremål och det gäller att avgöra vems anspråk som konkurrerar ut det andra  

• Skyldighet att vid sakrättslig kollision betala en ersättning motsvarande värdet på det objekt 

som skulle återställas  

Återbäring av misstagsbetalning  

• A har av misstag betalat ett belopp till B, som inte har någon fordringsrätt som skulle 

motsvara denna prestation  

• I de flesta fall har A rätt att yrka att B skall återlämna de medel han mottagit  

• Finns dock flera normunderlag i fråga om återbäring av misstagsbetalning  

- I en del fall kan A få tillbaka pengarna av B genom att framställa ett sakrättsligt 

yrkande om återställande av besittningen till pengarna eller med stöd av det 

återbäringsansvar som följer av en ogiltig rättshandling  

- Även i lag vissa bestämmelser om återbäring när en existerande skuld betalats till 

överstort belopp. HB 9:13 t.ex. där föreskrivs att felräkning inte är en betalning och 

ett sådant misstag skall rättas och betalning ske efter rättad uträkning  

• Om återbäring av misstagsbetalning inte kan ske med stöd av särskilda rättsregler som ovan -> 

fråga om reglerna om återbäring av obehörig vinst eller reglerna om ett condictio indebiti- 

återbäringsansvar skall tillämpas  

• Det allmänna ansvaret för återbäring av obehörig vinst är fördelaktigare för den som gjort 

misstagsbetalningen  

- Den mot vilken yrkandet riktas kan då i allmänhet inte undgå ansvaret genom att 

hänvisa till såna grunder som t.ex. att hen haft motiverad anledning att uppfatta 

betalningen som avsiktlig 

Condictio Indebiti 

• För uppkomsten av detta ansvar gäller något strängare förutsättningar än för det allmänna 

ansvaret, vid bedömningen försöker man i högre grad lägga vikt vid det enskilda fallet och 

man kan beakta bl.a. sådana omständigheter som skydd för betalningsmottagarens 

berättigade förväntningar och graden av vårdslöshet hos betalaren  

• HR i Sverige men i finsk rättspraxis mer oklart  

- HD 1986 II 126  

• Norros: detta ansvar har ännu inte fått något egentligt fotfäste i Finland  

- Ståndpunkten att misstagsbetalningar hanteras med hjälp av återvinning av obehörig 

vinst har haft starkt stöd i både finsk rättspraxis och rättslitteratur  

- Hänvisar till HD 2003:1 där en misstagsbetalning dömdes att återgå med uttrycklig 

hänvisning till att obehörig vinst skulle återbäras  

• Även om misstagsbetalningar i Finland bedöms enligt läran om återbäring av obehörig vinst 

bör condictio indebiti-läran och svenska avgörande ha ett visst inflytande på rättsläget i 

Finland. Jämkning av återbäringsansvaret på skälighetsgrunder kan bli aktuell när 



betalningsmottagaren haft motiverad anledning att lita på att betalningen blir bestående och 

återbetalning skulle innebära en sådan belastning för mottagaren som måste anses oskälig  

• Dess materiella tillämpningsområde är något oklart 

- Anses allmänt bli tillämplig i situationer där någon presterat något utan att ha varit 

skyldig att göra det. Kan indelas i två grupper: 

• Situationer där någon prestationsskyldighet inte har funnits överhuvudtaget  

• Situationer där en prestationsskyldighet funnits, men inte mellan de personer 

mellan vilka prestationen har skett  

EU-rättsligt återbäringsansvar  

• HR - Inga allmänt tillämpliga regler om återbäring, men domstolen har i rättspraxis ansett att 

en medlemsstat som regel är skyldig att återbära skatter eller avgifter som medlemsstaten i 

strid med unionsrätten tagit ut av en privatperson eller privaträttslig sammanslutning  

• Dock inte en absolut rätt till återbäring:  

- San Giorgio domen – konstaterade domstolen att återbetalning endast kan ske inom 

ramen för de materiella och formella villkor som fastställts i de olika nationella 

lagstiftningarna på detta område  

- Fantask målet – som en grund som en medlemsstat kan hänvisa till för att på ett 

effektivt sätt hindra återbäring åtminstone inte kan betraktas den omständigheten att 

avgifter i strid med gemenskapsrätten till följd av ett ursäktligt misstag hos 

myndigheterna i medlemsstaten har burits upp under en längre tid utan att varken 

myndigheterna eller de avgiftsskyldiga har varit medvetna om denna olaglighet  

- Lady & Kid – den enda tillåtna materiella grund som kunde hindra återbäring var att 

den som betalat skatten eller avgiften hade övervältrat kostnaden på en direkt kund; 

annars skulle ju den som yrkar återbäring själv få obehörig vinst genom återbäringen  

• Det unionsrättsliga återbäringsansvaret är dock underställt nationella förfaranderegler  

• -> HR: principen om processautonomi  

- Begränsas dock av de unionsrättsliga principerna om likvärdighet och effektivitet  

• Den juridiska litteraturen har varit tveksam till tanken att det ur ovan nämnda rättspraxis, som 

gäller vertikalförhållanden, kunde härledas en regel om ansvar även i horisontalförhållanden 

(dvs. då en prestation är förenlig med nationella rätten men står i strid med unionsrätten och 

denna har fullgjorts av en privatperson eller privat sammanslutning med en annan 

privatperson eller privat sammanslutning som mottagare  

- Solklart att en medlemsstat, som försummat att se till att unionsrätten verkställts, är 

med mycket små undantag skyldig att återbära prestationer som den mottagit till följd 

av sin egen försummelse. Annars skulle de va lönsamt att försumma att verkställa 

unionsrätten  

- Svårare att finna någon grund för samma ansvar i förhållande mellan enskilda,  

Andra särskilda återbäringssituationer  

• Innehavaren av en förmögenhetsrättighet kan ha rätt till ersättning när rättigheten förfaller 

- HR – om en fordringsrätt förfaller till följd av t.ex. preskription, får borgenären lida 

förlusten och gäldenären eller någon annan som belastas av rätten gör en vinst.  



- I vissa situationer kan förlusten av en fordringsrätt eller någon annan 

förmögenhetsrättighet dock medföra rätt för rättsinnehavaren att få gottgörelse 

• VäxelL 74§, CheckL 57§ t.ex.  

• Den som uträttar något för en annans räkning kan ha rätt till ersättning för sina kostnader och 

arvode för sitt arbete.  

- Negotiorum gestio  

• Den som enligt ÅtervinningsL är återbäringsskyldig har i vissa fall skyldighet att ersätta värdet 

av den egendom som skulle återbäras  

- Om en konkursgäldenär före konkursen överlåtit egendom på ett sätt som kränker 

borgenärernas rätt, kan överlåtelsen under vissa förutsättningar bestämmas att 

återgå. Om den egendom som ska återbäras inte finns i behåll eller av någon annan 

orsak inte kan återbäras, ska dess värde ändå ersättas 

• En ägare har rätt att få ersättning för den avkastning som en tillfällig innehavare av 

egendomen har fått av den  

- Innehavaren av egendom har även i många situationer rätt att av ägaren få ersättning 

för kostnader som innehavaren lagt på egendomen 

• En ägare har rätt att få ersättning för nyttjandet av något som tillhör ägaren  

• En avtalspart har rätt till gottgörelse för ett goodwill-värde som hen skapat för motparten  

• Etc.  

2.3.4 ALLMÄNT ANSVAR ATT ÅTERBÄRA OBEHÖRIG VINST  
• Regler med snävare tillämpningsområde har prioritet i förhållande till detta ”allmänna” ansvar  

• Tre villkor: 

- 1. Att vinst uppstår  

- 2. Att den är obehörig 

- 3. Att vinsten uppstår på någon annans bekostnad (orsakssamband)  

Uppkomsten av vinst  

• Vinstrekvisitet 

- Första villkoret  

• Kan grovt indelas i situationer där det hos någon  

- 1. Tillkommer ett nytt förmögenhetsvärde, eller 

- 2. Sker en minskning av skuld eller belastning  

• I rättspraxis finns dock också exempel på situationer där obehörig vinst uppkommit genom 

mottagning av en varuprestation  

- HD 1983 II 104  

• Ett avtal om försäljning av bord hade hävts innan leverans. Byggherren, som 

inte själv var avtalspart, hade monterat in borden i byggnadens 

konstruktioner. Då de inte längre kunde lösgöras, ålades byggherren (som var 

Byggnadsstyrelsen) att som återbäring av obehörig vinst ersätta värdet av 

borden.  

- HD 1970 II 35  

• En stad ansågs inte ha fått obehörig vinst genom att det på det område som 

staden köpt hade funnits en av säljaren kvarlämnad hög med kromläder, som 

staden hade betraktat som värdelöst avfall och använt för utfyllnad av marken  



• Även en arbetsprestation som utan grund kommit någon till godo kan ge rätt till återbäring av 

obehörig vinst  

- T.ex. då en sambo har utfört arbete som gagnat den andra sambons egendom och 

samboförhållandet upplöses sedan -> grunden som varit orsaken till att arbetet 

utförts försvinner  

- Mer en fråga om förmögenhetsförskjutningen verkligen varit obehörig än om det 

överhuvudtaget har skett en sådan  

• Även möjligheten att utan rättsgrund nyttja ett föremål som tillhör en annan  

- Sådant nyttjande medför ibland direkt med stöd av lag skyldighet att betala 

gottgörelse  

- T.ex. då någon hållit en byggnad på mark som tillhör en annan 

• Byggnad på annans mark – HD 1985 II 40  

- Byggnad hade uppförts så att den var belägen på två lägenheter, som tidigare tillhört 

samma ägare men efter att byggnaden uppförts hade den ena lägenheten flera 

gånger bytt ägare.  

- De senaste köparna av lägenheten accepterade inte att byggnaden låg på deras 

område -> yrkade att den skulle flyttas och att byggnadens ägare dessutom skulle 

återbära den obehöriga vinst som kommit dem till del  

- HD biföll talan  

• Den vinst som byggnadens ägare ansågs ha fått ansågs motsvara det 

skönsmässiga beloppet av den legoavgift som markägarna kunde ha tagit för 

nyttjandet av marken 

• Annan typ av förmånsrätt 

- T.ex. en konkursborgenär vid inkasseringen av sin fordran har fått ett faktiskt övertag i 

förhållande till andra borgenärer  

- HD 1972 II 26 

• A:s arvingar hade avstått från sin andel i dödsboet till fördel för A:s änka B, 

förutsatt att B skulle testamentera hälften av sin kvarlåtenskap till dom. B 

gjorde inte detta -> B: arvingars arvslott ökade på A:s arvingars bekostnad -> 

B:s arvingar skulle återbära vinsten till A:s arvingar  

• Minskning av skuld eller belastning  

- Något svårare att identifiera än vinst som yttrar sig i direkt ökning av förmögenheten 

- Typfall: HD 1931 I 43  

• En advokat hade i sitt eget namn, men på uppdrag av sin klient, inkasserat en 

skuld som advokaten visste att redan var betald. De medel som advokaten på 

detta sätt mottagit av gäldenären hade han redovisat till sin huvudman. 

Senare hade advokaten blivit tvungen att ersätta gäldenären för den felaktigt 

mottagna betalningen. Eftersom huvudmannen till följd av detta befriades 

från sitt eget återbäringsansvar mot betalaren, dömde HD honom att till 

advokaten återbära den obehöriga vinst han fått på hens bekostnad.  

- HD 1950 II 380 – en skuld kom att uppstå till ett mindre belopp än vad som annars 

hade varit fallet  

• Annan kostnadsbesparing  

- T.ex. HD 1979 II 134  



• A hade tjänstgjort i Finlands bataljon på Cypern där hans hustru B och barn 

hade besökt honom. En kris hade uppstått på Cypern, varför engelska 

militärmyndigheter hade evakuerat B och barnen till London, där en 

myndighet som hörde till den finska utrikesförvaltningen hade ordnat 

hemresan för B och barnen. Försvarsministeriet hade senare betalat vad 

flygbiljetterna kostat och yrkat att B som ersättning för obehörig vinst skulle 

ersätta ministeriet för kostnaden. HD biföll talan, konstaterandes att 

myndighetens biståndsåtgärder varit behövliga och kommit B till godo och att 

det inte heller framgått att de skulle ha funnits beslut om att kostnaderna 

skulle stanna staten till last eller att något sådant skulle ha förutsatts  

Villkoret att vinsten ska vara obehörig  

• Obehörighetsrekvisitet (ibland rättsgrundsrekvisitet)  

- Skall tolkas tillräckligt strikt 

• Fråga om förmögenhetsförskjutningen grundat sig på en giltig rättsgrund, dvs. causa  

- Causan kan vara t.ex. fullgörandet av en giltig skyldighet eller viljan att ge en gåva  

• -> vinsten obehörig om det inte finns någon causa för förmögenhetsförskjutningen  

- Begreppet causa ska dock inte uppfattas alltför formellt  

• HD 1995:186 s. 149 

• Hela situationen måste bedömas då man skall avgöra om en vinst är obehörig.  

- Hela det sammanhang där förmögenhetsförskjutsningen skett, eventuella sekundära 

motiv samt huruvida den som överfört något av förmögenhetsvärde ska anses ha tagit 

en medveten risk genom att hen insett att grunden för överföringen kan bli ifrågasatt.  

- Dessutom förutsätts att det misstag eller den omständighet som varit orsaken till att 

obehörig vinst uppstått har varit så vägande att överföringen utan detta misstag eller 

denna omständighet inte alls skulle ha ägt rum eller haft ett väsentligen annat 

innehåll  

• Viktig typ av fall är då ena parten efter hot om rättegång eller andra påföljder har betalat en 

fordran till den andra, men där grunden för fordran är osäker. Om det senare framgår att det 

inte funnits skyldighet att betala beloppet, kan betalaren yrka att mottagaren återbär den 

obehöriga vinsten 

- HD 1972 II 24  

• Prestation med förbehåll  

- HD 1984 II 118  

• Avbetalningsköparen till en bil ansågs ha rätt att få tillbaka den betalning som 

han med förbehåll gjort till ett finansieringsbolag. Förbehållet grundade sig på 

att bolaget, som hade yrkat betalning av den återstående köpeskillingen, hade 

vägrat acceptera köparens meddelande om kvittning av den återstående 

köpeskillingen mot köparens skadeståndsfordran på säljaren  

• Ogiltiga rättshandlingar  

- För att en i förlikningssyfte utan förbehåll gjord betalning ska anses sakna rättsgrund 

och således medföra återbäringsskyldighet förutsätts det också annat än att 

rättsgrunden för betalningsyrkandet senare visar sig vara ohållbar. Betalningen kan 

återbäras åtminstone om den rättshandling som den grundat sig på konstateras vara 

ogiltig, t.ex. pga. tvång eller strid mot tro och heder.  



• Dock ska ansvaret i detta fall uppfattas grunda sig på den allmänna läran om 

ogiltiga rättshandlingar och inte på institutet återbäring av obehörig vinst  

• Betalarens misstag  

- Betalningen kan dock anses sakna rättsgrund i andra situationer än när 

ogiltighetsgrunder föreligger, viktigaste är misstag hos betalaren  

- HR - En betalning kan sakna grund på ett sätt som medför återbäringsskyldighet 

oberoende av om mottagaren varit medveten om de förhållanden som föranlett en 

obefogad betalning.  

• HD 1999:128  

• Om den prestation som sker på oklar grund är sådan att det är omöjligt eller oändamålsenligt 

svårt att återställa den, blir tröskeln högre för att prestationen ska anses sakna rättsgrund och 

återbäringsskyldighet ska uppstå 

- T.ex. då en byggare utöver de arbetsprestationer som kunden beställt också utför 

andra arbetsprestationer, som inte ingått i uppdraget.  

• På annans egendom nedlagda kostnader  

- Ofta då två parter vårdat egendom som endast den ena äger. Om ägaren inte längre 

tillåter den andra att använda egendomen kan den sistnämnda önska få gottgörelse 

för utfört arbete och nedlagda kostnader. Ofta vid upplöst samboförhållande.  

- HD 1988:27  

- Förmögenhetsförskjutningen vid den tidpunkten den skedde var avsiktlig och 

motiverad, men senare kommit att sakna grund därför att förhållandena ändrats. 

Förskjutningen kan också ha skett undan för undan under en ganska lång tid. För att 

den i efterhand ska kunna anses ha saknat rättsgrund, måste ett slags 

väsentlighetskrav uppställas, t.ex. att förmögenhetsmassan som förskjutits från den 

ena till den andra varit betydande, saknat motsvarighet i ett vederlag eller endast 

motsvarats av ett mycket anspråkslöst vederlag.  

• HD 1998:7 

• Betalning från konkursbo  

- Ett konkursbo använder boets medel genom att till fullt belopp betala en skuld som 

har sin grund i en omständighet som i verkligheten hänför sig till tiden före konkursen  

- Spänningsläge mellan borgenärerna. Skulder som uppstått före konkursen är 

konkursfordringar och får sinsemellan konkurrera om de knappa medlen i 

konkursboet. Skulder som uppstått efter konkursen är en massaskuld, som betalas till 

fullt belopp av boets medel före utdelningen av medel ur boet.  

- Konkursboet kan eventuellt återkräva betalningen av en massaskuld om denna 

egentligen hänför sig till tiden före konkursen, med hänvisning till obehörig vinst.  

- HD 2003:1  

Ofullkomlig förpliktelse 

• Förpliktelsen har preskriberats eller dess bindande verkan annars är svagare än vanligt  

• Frågan om uppkomsten av obehörig vinst kan närmas från två synvinklar 

- 1. Uppstår det obehörig vinst för en gäldenär som befrias från sin förpliktelse genom 

att förpliktelsen preskriberas eller annars utan egen förtjänst? 



• HR – den omständigheten att en fordran upphör genom preskription eller på 

någon annan grund inte i sig innebär att obehörig vinst uppstår för den 

gäldenär som befriats från sin förpliktelse.  

- 2. Uppstår det obehörig vinst för borgenären om gäldenären uppfyller en förpliktelse 

som blivit mindre bindande för gäldenären än den tidigare varit? 

• Ingen enhetlig huvudregel, rätten att få prestation återburen förefaller variera 

mellan olika typer av fall  

• En förpliktelse är preskriberad eller prekluderad när så föreskrivs i lag  

- UP – betalningen av en preskriberad skuld eller en skuld som har upphört till följd av 

stämningen inte innebär att borgenären skulle få obehörig vinst och att en sådan 

betalning således inte kan återbäras  

- HR tillämpas emellertid inte om en konsument, omedveten om preskriptionen, 

betalar en näringsidkares fordran i en situation som närmare regleras i PreskriptionsL 

14.2§§. 

• Som en förpliktelse som kan återbäras enligt reglerna om återbäring av obehörig vinst 
betraktas som regel inte heller betalningen av en förpliktelse som inte skyddas av 
rättsordningen. T.ex. skulder som uppstått vid hasardspel eller som rättsordningen inte direkt 
förbjuder, men som inte heller kan drivas in genom talan i domstol.  

• I lag förbjuden prestation  

- HR – prestationen förblir bestående om förpliktelsen betraktas som direkt ogiltig, t.ex. 

därför att den står i strid med tvingande lagstiftning 

- T.ex. svart köpeskilling vid fastighetsköp  

• Säljaren kan inte driva in denna del av köpeskillingen hos köparen, men om 

han betalar den kan han inte yrka att återfå prestationen med stöd av 

reglerna om återbäring av obehörig vinst  

Orsakssamband mellan vinst och motsvarande förlust  

• Förlustrekvisitet  

• Återbäring är möjlig enbart om det är frågan om en tillräckligt enhetlig eller sammanhängande 

förmögenhetsförskjutning  

• I en situation med endast två parter tolkas kravet på orsakssamband relativt flexibelt.  

- Sambandet avbryts i och för sig inte t.ex. av att vinsten och motsvarande förlust anses 

uppstå vid olika tidpunkter eller av att förlusten inte har samma form som vinsten 

eller är lika stor.  

• I situationer där den påstådda vinsten uppstått genom att de funnits möjlighet för den som 

gjort vinsten att orättmätigt utnyttja ett förmögenhetsvärde, kan rätt till återbäring också 

uppstå utan att det nödvändigtvis förutsätts att utnyttjandet medfört en konkret förlust för 

den som yrkar återbäring.  

• Förekomsten av tredje part  

- Mer invecklat och svårare att bedöma  

• Betalning med orättmätigt åtkomna medel 

- Vissa typfall där det ansetts ligga nära till hands att återbäring av obehörig vinst inte 

kan yrkas för att orsakssamband saknas  



- Den situation som uppstår när någon med orättmätigt åtkomna medel betalar sin 

skuld till tredje person, HD har dock i allmänhet ställt sig negativ till detta slag av 

återbäringsyrkanden 

- HD 1935 I 6 

• Den vinnande partens vetskap 

- I rättslitteraturen har man på vederhäftiga grunder anfört att en utomstående som 

gjort en vinst på någon annans bekostnad åtminstone i vissa fall borde bli 

återbäringsansvarig  

• Har ansetts att om en skuld betalats med pengar som den riktiga ägaren 

berövats genom brott, ska återbäringsansvar kunna uppstå om borgenären 

varit medveten om pengarnas ursprung  

• Dock fick en utomstående borgenär i HD 1933 53 behålla sin prestation, trots 

att han visste att pengarna åtkommits genom förskingring. Dock skall detta 

mål inte generaliseras, eftersom avsaknad av återbäringsansvar lätt anses 

förefalla oskäligt i denna typ av situationer 

- Ostridigt att det råder orsakssamband i fall där brottet anses ha utförts för den 

utomstående borgenärens räkning  

• Tvångsrealisation av samägd egendom 

- Situationer som uppstått då en samägd fastighet eller andel i en sådan blivit föremål 

för exekutiv auktion 

- I dessa fall har det inte alltid varit möjligt att befria den andel av fastigheten som sålts 

på exekutiv auktion från de inteckningar som belastat den utan att samtidigt också 

befria de övriga delägarnas andelar från inteckningar genom att betala de skulder som 

belastar deras andelar av fastigheten -> de övriga fastighetsandelarna kan komma att 

dra nytta av att en delägares andel blir föremål för tvångsrealisation 

Jämkning av återbäringsansvar  

• T.ex. om det förlöpt en lång tid, om mottagaren varit omedveten om att vinsten saknat grund 

eller om hen förbrukat medlen redan  

• T.ex. om lön eller pension under en lång tid betalats till ett högre belopp än det riktiga  

• Bestämmelser om jämkning av återbäringsskuld finns i vissa speciallagar men någon allmän 

bestämmelse finns inte i lag. Dock har man i rättslitteraturen länge ansett att 

återbäringsansvar kan jämkas av särskilda fel i enskilda fall. Även HD har i vissa fall använt 

detta  

• Dock har man betonat i litteraturen att jämkning är ett undantagsfall 

• HR – jämkning ska anses utesluten om den vinnande parten varit medveten om att vinsten var 

obehörig  

- Torde även gälla när den vinnande parten inte egentligen var medveten om det, men 

borde ha förstått det 

 

 

 



3. INNEHÅLLET I EN FÖRPLIKTELSE 
• Innehållet i rättshandlingsbaserade förpliktelser bestäms främst enligt vad parterna har 

avtalat  

- Oenighet om innehållet görs genom tillämpning av oftast oskrivna regler om tolkning 

och komplettering av rättshandling 

- UND – då frågan regleras i tvingande lag 

• För en del avtalstyper regleras innehållet även av dispositiva rättsregler 

• Lagbestämda förpliktelser grundar sig inte på någon viljeyttring av en part, utan på att något i 

lag föreskrivet rekvisit ät uppfyllt 

- -> innehållet i förpliktelsen är i allmänhet bundet till ett kriterium som förutsätter 

prövning, som t.ex. storleken av en ersättningsgill skada eller av den obehöriga vinst 

som uppstått för gäldenären  

- Innehållet i en lagbestämd förpliktelse bestäms visserligen genom tolkning av lag.  

3.2 VAD SKA GÄLDENÄREN PRESTERA? 
• Innehållet kan klassificeras i olika grupper, dock har denna indelning ingen normativ  

betydelse!  

 

3.2.2 PENNING- OCH NATURAFÖRPLIKTELSER 
• Penningförpliktelser – förpliktelser där innehållet i förpliktelsen är att betala ett 

penningbelopp 

• Naturaförpliktelse – något annat än penningförpliktelse, t.ex. överlämna ett föremål till en 

borgenär eller utföra en tjänst  

• Många av de allmänna rättsreglerna gäller såväl penning- som naturaförpliktelser. Men det 

finns också spörsmål som endast kan bli aktuella i fråga om den ena typen 

- T.ex. skyldigheten att betala ränta uppstår endast i fråga om penningförpliktelse 

• Penningförpliktelser är typiska både då förpliktelsen är lagbestämd och då den grundar sig på 

en rättshandling. Naturaförpliktelser kan i allmänhet endast grunda sig på rättshandling.  

• Naturaförpliktelsen kan i praktiken ganska lätt omvandlas till en penningförpliktelse, medan 

en motsatt process är ovanlig (förutsatt att parterna inte undantagsvis har avtalat om detta) 

- HR – ingen kan tvingas att fullgöra en naturaprestation som skulle förutsätta en 

personlig arbetsinsats (blir istället en rätt att yrka skadestånd om t.ex. en arbetstagare 

vägrar infinna sig på arbetsplatsen)  

• Ibland kan emellertid också en rättshandlingsbaserad förpliktelse att betala ett penningbelopp 

omvandlas till skyldighet att betala skadestånd (ny penningförpliktelse med annan rättsgrund).  

Uppfyllelse av penningförpliktelse 

• HR - Alltid tillåtet att uppfylla en penningförpliktelse genom att betala kontant, om inte annat 

följer av avtalet eller bestämmelser i lag 

- UND – betalning av lön till arbetstagare: lön ska alltid betalas till bankkonto och 

endast kontant av ”tvingande skäl” (ArbetsavtalsL)  

- Borgenärens skyldigheter att ta emot mynt är också på allmän nivå begränsad genom 

EU: förordning om införande av euro. (inte mer än 50€ i mynt) 



• EU:s kommission har utfärdat en rekommendation om omfattningen och effekterna av 

eurosedlars och euromynts ställning som lagliga betalningsmedel. Enligt rekommendationen 

bör t.ex. accept av sedlar och mynt i euro som betalningsmedel vara regel i 

detaljisttransaktioner. Möjlighet att neka accept ska gälla endast om det finns motiverad 

anledning. Inga tilläggsavgifter får tas ut för kontant betalning. 

• Dock rättsregler om penningtvätt!  

• Betalning på ett bankkonto är ett mycket vanligt sätt att fullgöra en betalning  

- Kontoinnehavaren lånar banken den penningsumma som deponeras på kontot, 

varefter banken är skyldig kontoinnehavaren den summa som syns på kontot – ett 

enkelt skuldförhållande  

• Betalning på bankkonto innebär inte att mottagaren får kontanter i sin besittning utan en 

fordringsrätt mot banken -> juridiskt sett innebär betalningen att en fordran betalas med en 

fordran  

• Rättssystematiskt måste man utgå från att betalning på bankkonto i princip alltid förutsätter 

borgenärens samtycke eller en bestämmelse i lag om att sådan betalning accepteras  

- Eftersom fordran innebär en risk för att gäldenären (banken) inte har 

betalningsförmåga  

- Tolkas dock generöst idag  

• Kan betalning på bankkonto förbjudas? 

- Om parterna avtalar eller anses ha avtalat om kontant betalning -> bindande avtal och 

betalning på konto befriar inte gäldenären från skulden  

- Den allmänna utgångspunkten är dock att ingen genom ensidig viljeyttring kan 

påverka innehållet i en annans prestationsskyldighet, t.ex. förbjuda kontobetalning då 

detta inte regleras i lag eller något har avtalats om saken.  

- I rättslitteraturen har man trots detta anfört att en borgenär som regel skulle ha en 

ensidig rätt att meddela ett förbud av ovannämnda slag 

• Dock ett UND från HR, särskilda grunder måste finnas. Svårt att se att sådana 

finns idag. 

• Om borgenären i ett enskilt fall har vägande sakliga skäl att förbjuda betlaning på konto och 

det å andra sidan inte är särskilt svårt för gäldenären att betala kontant, kan den 

avtalsrättsliga lojalitetsprincipen medföra rätt för borgenären att förbjuda kontobetalning.  

• HR – SBL 7.1§: om ett skuldebrev är utställt att betalas i ett myntslag som inte är gångbart på 

den ort där betalningen sker får betalningen göras i betalningsortens valuta  

- Dispositiv 

- Gäller alla situationer där en skuld omfattas av den finska skuldebrevslagens 

tillämpningsområde  

• Om gäldenären använder sig av sin rätt, enligt SBL 7.1§, att välja betalningsvaluta -> den 

tillämpliga växelkursen bestäms enligt betalningstidpunkten  

- Dock har borgenären under vissa förutsättningar rätt att yrka att betalning ska ske 

enligt växelkursen den dag när skulden förföll till betalning, om betalningen fördröjs 

och betalningsvalutans värde har sjunkit under tiden i förhållande till värdet på den på 

orten gängse myntenheten  

 

 



Destinering av betalning  

• Vilken skuld en betalning ska anses gälla 

• Frågan uppstår när gäldenären betalar ett belopp till en borgenär mot vilken gäldenären har 

flera penningförpliktelser, men betalningen inte förslår till att täcka dem alla  

• Enligt HB 9:5 får gäldenären välja vilken av hens skulder en amortering ska anses gälla 

- Gäldenärens destinationsrätt begränsas enligt ordalydelsen till förfallna skulder  

- Ska dock tolkas så att förutom egentliga förfallna skulder gäller gäldenärens 

destinationsrätt även andra skulder som gäldenären vid betalningstidpunkten har 

tillåtelse att betala  

• Motsvarande bestämmelse i KSL 7:26  

• Inte alltid nödvändigt att gäldenären uttryckligen anger på vilken skuld hans betalning ska 

avräknas, om man med ledning av omständigheterna med tillräcklig noggrannhet kan sluta sig 

till vilken skuld som avses, t.ex. att betalningen motsvarar exakt beloppet av en bestämd skuld 

• Om det inte är möjligt att sluta sig till vilken skuld gäldenären avser betala -> 

destinationsrätten övergår på borgenären 

- Dock skäligt att tolka det så att gäldenären kan utöva sin destinationsrätt också efter 

betalningstransaktionen, om borgenären då ännu inte hunnit utöva sin rätt 

• Gäldenärens destinationsrätt omfattar inte situationer där skulderna inte är oberoende av 

varandra, frågan om en huvudförbindelse som belastas dröjsmåls- eller ränteskulder 

- -> betalningen avräknas först på räntan och därefter på kapitalet 

- Om det finns både obetald löpande ränta och dröjsmålsränta, avräknas en betalning 

först på dröjsmålsräntan  

• HB 9:5 är dock dispositiv  

• Konflikter mellan destinationsreglerna 

- HD 2001:106 

• Ansågs att betalning av ränta och jämställda kostnader går före amortering 

3.2.3 POSITIVA OCH NEGATIVA FÖRPLIKTELSER  
• Positiva – alla de förpliktelser som förutsätter en viss aktiv verksamhet av gäldenären  

• Negativa – sådana där gäldenären förbjuds att handla på ett bestämt sätt 

• Negativa förpliktelser grundar sig ofta på ett avtalsförhållande, men även lag som reglerar 

avtalsförhållandet i fråga kan många gånger medföra negativa förpliktelser för avtalsparterna 

- T.ex. enligt ArbetsavtalsL får en arbetstagare inte utöva verksamhet som i strid med 

god sed konkurrerar med arbetsgivarens  

• Konkurrensförbud  

- Används ofta av företag i samarbetsavtal med andra företag och vid företagsköp 

- Begränsas dock av KonkurrensL och ArbetsavtalsL  

• Sekretessplikt 

- Förbjudet för en gäldenär att lämna ut vissa uppgifter till utomstående  

- Bestämmelser om sekretessplikt i särskilda situationer finns också i lag, t.ex. om 

advokaternas sekretessplikt, men även då finns det ofta behov att genom avtalsvillkor 

precisera denna plikt och göra den mer omfattande än vad som föreskrivs i lag  

• Förbud mot att utnyttja information 

- Gäldenären inte heller själv i sin affärsverksamhet får utnyttja information som hen 

fått av en annan avtalspart  



- T.ex. vid franchisingavtal 

• HR – tolkningen av negativa avtalsförpliktelser torde vara relativt restriktiv  

• Vid tolkningen av negativa förpliktelser bör man dock notera att negativa förpliktelser kan 

innebära en inskränkning av rättigheter eller frihet som skyddas som grundläggande 

rättigheter eller friheter  

- T.ex. ett konkurrensförbud kan uppfattas begränsa näringsfriheten, sekretessplikten 

yttrandefriheten 

• -> principen om grundlagsvänlig tolkning  

- Talar för att negativa förpliktelser ska tolkas snävt när en lagbestämd negativ 

förpliktelse innebär en inskränkning av en avtalsparts grundläggande fri- och 

rättigheter  

- Följer den negativa förpliktelsen av ett avtalsvillkor finns det dock inte motsvarande 

berättigande för grundlagsvänlig tolkning som när förpliktelsen följer av lag, eftersom 

bakgrunden till innehållet i rättsregeln då inte är lagstiftarens allmänna 

rättviseuppfattning utan avtalsparternas avsikt och vilja. Dock en tolkningsfråga 

• En domstol kan förplikta en gäldenär att iaktta en förpliktelse och kan vid behov förstärka 

förbudet med hot om vite (UB 7:16) 

• Svårt att bevisa borgenärens skada då en negativ förpliktelse inte uppfylls, ofta klausuler om 

avtalsvite i avtal om negativa förpliktelser pga. detta. 

- Ett villkor som vid avtalsbrott direkt skapar en skyldighet för den avtalsbrytande 

parten att betala ett visst belopp till motparten.  

3.2.4 OMSORGSFÖRPLIKTELSER OCH RESULTATFÖRPLIKTELSER 
• Omsorgsförpliktelse – gäldenären anses ha uppfyllt sin förpliktelse genom att gå till väga med 

tillräcklig omsorg  

• Resultatförpliktelse – gäldenären förutsätts prestera ett särskilt resultat 

• Ofta av båda typerna i ett avtal. De två typerna i ett avtal kan också avse samma verksamhet  

• När det är fråga om en omsorgsförpliktelse bär borgenären risken för att resultatet uppnås, 

medan det är det motsatta då det gäller en resultatförpliktelse.  

• UNIDROIT PICC anger fyra olika kriterier som ska beaktas för att avgöra om det är en resultat- 

eller omsorgsförpliktelse (ingen egentlig rättskälla men kan ses som allmän tolkningsprincip) 

- 1. Specificering av förpliktelsen 

• Se på hur förpliktelsen har presenterats i avtalet 

- 2. Avtalat pris och övriga avtalsvillkor  

• Ett osedvanligt högt pris är en omständighet som stöder tolkningen för en 

resultatförpliktelse 

• Om förfallodagen för det vederlag som ska betalas för en viss prestation är 

bunden till tidpunkten när ett bestämt resultat har åstadkommits -> talar för 

resultatförpliktelse  

- 3. Riskens storlek och borgenärens påverkningsmöjligheter  

• Det avgörande är den uppfattning borgenären fått om risken 

• Stora påverkningsmöjligheter hos borgenären -> troligare en 

omsorgsförpliktelse 

- 4. Borgenärens påverkningsmöjligheter  



• Stora påverkningsmöjligheter hos borgenären -> troligare en 

omsorgsförpliktelse 

3.2.5 ENGÅNGSFÖRPLIKTELSE SAMT ÅTERKOMMANDE OCH FORTLÖPANDE FÖRPLIKTELSER 
• Engångsförpliktelse – en förpliktelse om uppfylls genom en prestation som sker på en gång 

- Överlåtelsen av en vara och betalningen av varan 

- Kan vara en engångsförpliktelse även om prestationen kräver lång förberedelse. Det 

väsentliga är att förberedelseåtgärderna syftar till en enda prestation som utförs en 

gång för alla, t.ex. byggentreprenad 

• Återkommande förpliktelser – förpliktelser som har sitt ursprung ur samma rättsförhållande 

och uppstår gång på gång, men som ändå är separata förpliktelser  

- T.ex. hyror eller löner 

- Huvudsakligen samma egenskaper som en engångsförpliktelse, men bristande 

uppfyllelse av en enskild förpliktelse kan dock påverka andra återkommande 

förpliktelser i samma avtalsförhållande eller hela avtalsförhållandet sig 

• T.ex. successiv leverans – försenas någon delleverans eller denna är felaktig -> 

köparen kan få rätt att häva köpet i fråga om senare delleverans, om 

dröjsmålet eller felet ger anledning att anta att ett avtalsbrott som ger rätt till 

hävning kommer att inträffa beträffande en senare delleverans  

• Fortlöpande förpliktelser – långvariga förpliktelser som ska uppfyllas kontinuerligt 

- T.ex. en arbetstagares skyldighet att utföra arbete eller en elleverantörs skyldighet att 

leverera el till en kund  

• Återkommande och fortlöpande nämns främst i samband med rättshandlingsbaserade 

förpliktelser. De lagbestämda kan främst uppfattas som engångsförpliktelser. 

• Engångsförpliktelse och en enskild återkommande förpliktelse blir uppfyllda och upphör då de 

uppfylls på korrekt sätt. 

• En fortlöpande förpliktelse upphör inte när den uppfylls, utan den upphör bara om det finns 

en annan typ av grund för att den ska upphöra. Såsom uppsägning eller att avtalad frist löper 

ut. 

3.2.6 HUVUD- OCH BIFÖRPLIKTELSE 
• Biförpliktelserna kompletterar huvudförpliktelsen  

• Biförpliktelserna kan dessutom indelas i  

- 1. Självständiga – en från huvudförpliktelsen åtskild förpliktelse 

- 2. Osjälvständiga – om biförpliktelsen endast är avsedd att bidra till uppfyllelsen av 

huvudförpliktelsen  

• Rättslitteraturen: en huvudförpliktelse grundar sig i allmänhet på de uttryckliga avtalsvillkoren, 

medan biförpliktelser kan grunda sig också på en lag som reglerar avtalet i fråga 

 

3.2.7 OPRECISERADE OCH ALTERNATIVA FÖRPLIKTELSER 
• Opreciserad – i vissa fall kan innehållet i en rättshandlingsbaserad förpliktelse ha lämnats 

öppen av parterna, så att den får sitt entydiga innehåll först när tiden för skyldigheten att 

uppfylla förpliktelsen närmar sig -> måste kompletteras innan den uppfylls 



• T.ex. motprestationer i samband med sådana tjänsteprestationer eller andra prestationer 

vilkas exakta innehåll, arbetsinsats som förutsätts av den som utför den eller andra kostnader 

som den medför preciseras först då arbetet utförts, som advokatuppdrag  

• Ofta har parterna avtalat eller kan anses ha avtalat om preciseringsprinciperna i samband med 

avtalets ingående, t.ex. prislista utifrån timarvode.  

• Innehållet i en tjänst eller annan skyldighet till naturaprestation kan inte avgöra innehållet i 

motprestationsskyldigheten, såvida det inte är relativt klart vad skyldigheten till 

naturaprestationen innebär 

• Kan dock hända att lagen som är tillämplig på avtalstypen innehåller bestämmelser för det fall 

att parterna inte har avtalat om grunden för beräkningen av vederlaget.  

• Alternativ förpliktelse – förpliktelser där det råder valfrihet beträffande innehållet i 

prestationsskyldigheten  

- Vem har rätt att välja?  

3.2.8 KUMULATIVA OCH ICKE-KUMULATIVA FÖRPLIKTELSER 
• HR är att varje förpliktelse som uppstått på ett giltigt sätt är självständiga och gäller 

oberoende av om borgenären har andra fordringsrätter mot samma eller andra gäldenären -> 

kumulativa: varje fordringsrätt ökar borgenärens förmögenhet  

• Icke – kumulativa: fordringsrätterna till sitt innehåll överlappar varandra på ett sätt som 

innebär att borgenären har rätt till prestation enligt bara ena av dem  

- Lätt att konstatera om förpliktelserna uppstått vid olika tidpunkter och åtminstone 

den senare grundar sig på en viljeyttring genom vilken gäldenären har förbundit sig till 

en prestation  

• Borgensförbindelse innebär en icke-kumulativ skuld i förhållande till den egentliga skulden.  

• Enligt lag icke-kumulativa förpliktelser  

- T.ex. skulder som uppstår till följd av skadeståndsskyldighet eller skyldighet att betala 

försäkringsersättningen med syftet att den skadelidande ska få gottgörelse för 

följderna av ett skadefall 

- Berikningsförbudet tillämpas, med vissa begränsningar, på sådana här skulder  

• Ett slags icke-kumulativa förpliktelser är det också frågan om då en borgenär med stöd av 

samma eller huvudsakligen samma faktiskt omständigheter kan yrka prestation av gäldenären 

på olika grunder 

- T.ex. då borgenären till följd av fel i gäldenärens prestation kan yrka såväl 

prisnedsättning som skadestånd  

3.3 VAR SKA PRESTATIONEN SKE?  

3.3.2 PLATSEN DÄR EN PENNINGSKULD SKA BETALAS 
• HR för skuldebrev: SBL 3.1§ - i borgenärens bostad  

- Bedriver borgenären rörelse -> i borgenärens affärslokal  

• KöpL 48.1§ - betalning skall ske hos säljaren i fråga om köp av lösöre  

• -> principen om att en gäld ska betalas hos borgenären  

• EU direktivet 2011/7/EU om bekämpande av sena betalningar av handelstransaktioner  

- Betalningen anses vara sen om borgenären inte på förfallodagen förfogar över det 

förfallna beloppet  



• Betalningsplatsen bestäms enligt tidpunkten då skulden betalas  

• Borgenären kan genom att byta bostad/affärslokal ändra platsen eller genom SBL 3.2§; ett 

ensidigt meddelande bestämma en ny betalningsplats  

- UND – borgenären kan inte genom att byta bostad eller affärslokal ändra 

betalningsplatsen så att den ska ske i en annan stat -> SBL 3.1§: betalningsplatsen då 

borgenären flyttar utomlands är den som gällde före flyttningen  

- UND - SBL 3.2§: borgenären kan inte flytta betalningsplatsen till annan stat eller 

annars ändra den så att det medför väsentlig olägenhet eller kostnad för gäldenären  

- 3.3§ borgenären på det sätt som närmre bestäms i lagrummet bär risken för att ett 

meddelande om ändrar betalningsplats förkommer  

• UND: SBL 4§: gällande bankernas depositionsbevis samt masskuldebrev som emitteras på det 

sätt som närmare framgår av bestämmelsen, ska borgenären hämta betalningen hos 

gäldenären  

• UND – KöpL 48.1§: om betalning ska ske mot överlämnande av varan eller dokument som 

avser varan, ska den dock ske där överlämnandet äger rum 

• HR – betalningen ska ansedd vara skedd då prestationen anländer till borgenären  

- Regeln är att gäldenären bär risken för att prestationen förkommer fördröjs på vägen  

- UND – situationer där det beror på borgenären att prestationen förkommit eller 

fördröjts 

• UND – BetaltjänstL 82§: betalaren anses i regel ha uppfyllt sin skyldighet att betala 

betalningstransaktionens belopp till betalningsmottagaren när betalningen enligt vad som 

närmare bestäms i 81§ har blivit giltig mot betalarens borgenärer eller andra utomstående  

- Det räcker med att betalningsmottagarens bank fått kontroll över medlen, betalaren 

bär då inte längre risken (dock i allmänhet bankens skadeståndsskyldighet vid 

dröjsmål)  

• Flera undantag i speciallagar, t.ex. KSL 5:24:3 – om en konsument betalar en vara som 

konsumenten köpt av en näringsidkare så att betalningen sker genom förmedling av en bank 

eller posten anses betalningen ha skett den dag då banken eller posten har godkänt ett 

betalningsuppdrag som köparen gett på ett behörigt sätt 

3.3.3 PLATSEN FÖR UPPFYLLELSE AV NATURAFÖRPLIKTELSER 
• Frågan är av större betydelse än i fråga om penningförpliktelser  

• Saknar många bestämmelser i lag om platsen för naturaförpliktelser  

• Viktigaste kan anses KöpL 6.1§: HR – säljaren ska hålla varan tillgänglig för avhämtning där 

säljaren vid köpet hade sitt affärsställe (hämtningsköp) 

• UND – om avtalsparterna vid köpslutet visste att varan befann sig någon annanstans skall 

säljaren hålla varan tillgänglig för avhämtning på denna plats och hen är inte skyldig att hämta 

varan till sitt affärsställe, om inte parterna kommit överens om detta 

- KöpL 7§ - särskilda bestämmelser om tranportköp, om man särskilt avtalat om detta 

• Rättslitteraturen: beträffande hyra av lösöre har man utgått från att den som hyr föremålet 

ska avhämta föremålet hos uthyraren och på motsvarande sätt återställa den efter 

hyresperiodens utgång 

• Om det är fråga om reparation av ett föremål som tillhör kunden eller en annan liknande 

tjänst, har föremålets egenskaper och hur lätt det kan flyttas avgörande betydelse.  



- Lätt kan flyttas -> presumtionen att arbetet utförs där den som utför arbetet har sin 

lokal och att kunden sköter transporten dit 

• Arbetsavtal – om det inte finns något uttryckligt avtal om var arbetstagaren ska utföra sitt 

arbete och det inte heller kan anses att arbetstagaren och givaren kan anses ha avtalat om 

detta -> arbetsgivarens rätt att leda och övervaka arbetet (direktionsrätt) ger honom en till en 

viss gräns rätt att bestämma var arbetet ska utföras  

• Är en allmän presumtionsregel om den rätta platsen för naturaförpliktelser möjlig? Man har 

ansett detta inte vara typiskt och betonat att den rätta platsen varierar beroende av avtal och 

situationen 

- I de internationella principsamlingarna anges som HR att naturaförpliktelser ska 

fullgöras där gäldenären har sitt verksamhetsställe 

- Motiveras med miniregeln (i en oklar tolkningssituation ska man ge företräde åt det 

alternativ som innebär det minst betungande resultatet för den förpliktade)  

3.4 VILKEN ÄR DEN RÄTTA TIDPUNKTEN FÖR FULLGÖRANDET AV EN PRESTATION? 
• 1. När ska prestationen senast fullgöras utan att anses försenad? 

• 2. När får borgenären tidigast yrka prestation?  

• 3. När ska borgenären tidigast ta emot en av gäldenären erbjuden prestation för att vägran 

inte ska betraktas som dröjsmål hos borgenären? 

3.4.2 VILKEN ÄR DEN SISTA TILLÅTNA PRESTATIONSTIDPUNKTEN?  
• ”förfallodagen”  

• Frågan är i praktiken begränsad till rättshandlingsbaserade förpliktelser (då lagbestämda 

förpliktelser försummas existerar det i motsats till gällande rättshandlingsbaserade 

förpliktelser, inte något påföljdssystem vars systematisering skulle kräva en allmän 

dröjsmålsdefinition, den enda påföljd som då blir aktuell är skyldigheten till dröjsmålsränta) 

• HR – avtalsfrihet  

- Dock BetalningsvillkorsL (gäller avtalsförhållanden mellan företag eller mellan företag 

och upphandlande enheter) innehåller tvingande bestämmelser om den maximala 

betalningstiden för betalningar som utgör vederlag för varor eller tjänster. Dock 

tillåtet att förkorta betalningstiderna och avvika från lagen till förmån för borgenären  

• Vid luckor i avtalet ska detta kompletteras med dispositiva regler och allmänna principer 

• Typiska är att parterna avtalat om en entydig dag när förpliktelsen senast ska uppfyllas, 

avtalad förfallodag  

• HR – om uppfyllelsedagen angetts med en dags noggrannhet, men utan klockslag -> 

prestationen har skett i tid om den sker innan nästa dygn tar vid  

- Ska förpliktelsen uppfyllas i borgenärens affärslokal -> utgångspunkten att borgenären 

inte är skyldig att annars än under lokalens öppettider befinna sig där för att ta emot 

prestationen  

- Om gäldenären utan framgång försöker uppfylla sin förpliktelse i borgenärens 

affärslokal då denna inte är öppen är HR att dröjsmålet anses bero på gäldenären.  

• UND – om borgenären befinner sig i affärslokalen efter stängning har han inte 

rätt att utan särskilda skäl avvisa gäldenärens prestation  

• SBL 5.2§ - om förfallodagen är under veckoslut eller helgdag -> förfallodagen förflyttas till 

påföljande vardag – helgdagsförlängning  



- Positivt inställt till analog tolkning av denna princip, förefaller motiverat att tala om 

detta som en allmännare princip som kan ses som HR i fråga om andra förpliktelser än 

skuldebrev om inte annat följer av förpliktelsernas innehåll eller andra särskilda skäl 

• Undantag från HR om helgdagsförlängning är möjliga genom avtal  

- Vilken slags uttrycklig överenskommelse kan förutsättas för att presumtionen om 

helgdagsförlängning ska ge vika för motsatt tolkning? Det avgörande torde vara hur 

parterna uppfattat eller hur de kan anses ha uppfattat att den förfallodag de kommit 

överens om är en helgdag eller under veckoslut. Om ja -> regeln m 

helgdagsförlängning gäller inte. Avtalets syfte, föremål för avtalet och 

omständigheterna i fallet har dock betydelse.  

• Undantag från HR genom lag  

- T.ex. ArbetsavtalsL, om en arbetstagares lön förfaller till betalning under ett veckoslut 

eller på en kyrklig högtidsdag -> förfallodagen är föregående vardag 

• Möjligt att tidpunkten för uppfyllelsen inte alls på förhand bundits till någon bestämd 

tidpunkt, utan att uppfyllelsen ska ske när borgenären yrkar det  

- SBL 5.1§ - om förfallotid ej är avtalad, är gäldenären pliktig att infria skuldebrevet när 

borgenären fordrar det  

- Om prestationen då fördröjs ens lite -> i princip frågan om försenad prestation  

• Även på skulder som ska betalas vid anfordran tillämpas regeln i SBL 5.2§ om 

helgdagsförlängning  

- Betalningsyrkandet kan framställas på en helgdag eller sådan ledig dag som avses i 

paragrafen, men förfallodagen förflyttas då till påföljande vardag 

• HR vid fortlöpande avtal – vederlaget förfaller till betalning med regelbundna intervaller 

- T.ex. i hyreslagar föreskrivs som presumtion att hyran förfaller till betalning den andra 

dagen av varje hyresbetalningsperiod  

• Inte nödvändigt eller typiskt att en förpliktelse ska uppfyllas omedelbart när borgenären 

fordrar betalning eller tillställer gäldenären sin faktura  

- Tillåtet och även sedvanligt att komma överens om villkor om t.ex. att en skuld ska 

förfalla till betalning en viss tid efter att yrkandet framförts eller varan levererats  

- Dock begränsningar i avtalsfriheten i BetalningsvillkorsL  

• Då gäldenären är en myndighet (upphandlande enhet) är HR att 

betalningstiden får vara högst 30 dagar från dagen då gäldenären mottog 

betalningskravet eller från dagen för mottagande eller undersökning av varan 

eller tjänsten 

• Betalningstiden får förlängas till högst 60 dagar, om det uttryckligen avtalats 

om detta och det är motiverat av avtalets särskilda karaktär eller särdrag 

• Om gäldenären är ett företag, ingen tvingande maximal betalningstid men en 

betalningstid som överstiger 30 dagar förutsätter uttryckligt avtal  

• I fråga om naturaförpliktelser är presumtionsreglerna om fullgörande beroende av vilken typ 

av förpliktelse det är frågan om  

• I avtal som ska uppfyllas genom engångsprestation är den lagstadgade HR ofta att en 

naturaförpliktelse ska uppfyllas inom skälig tid efter att avtalet slutits (t.ex. KöpL 9.1§) 

• Tidpunkten för uppfyllelse av en prestation påverkas i många fall av tiden för motpartens 

huvudprestation  



- T.ex. KöpL. HR: varan ska avlämnas inom skälig tid efter köpet och köparen ska betala 

på motsvarande sätt då säljaren kräver det. Dock är köparen inte skyldig att betala 

innan varan hålls honom till handa eller ställts till hans förfogande i enlighet med 

avtalet. Säljaren är inte heller skyldig att lämna ut varan eller frånhända sig 

förfoganderätten över den förrän betalning sker, om han inte gett köparen kredit eller 

anstånd med betalningen  

• -> Zug um Zug principen  

- Gäller ömsesidigt förpliktande avtalsförhållanden 

- Motprestationer som kan fullgöras samtidigt ska också fullgöras på det sättet, om inte 

annat avtalats  

- Principen kan inte tillämpas på: 

• 1. Prestationer som förbereds länge, även om de kan vara sådana som 

avlämnas till mottagaren på en gång  

• 2. Fortlöpande prestationer, som fullgörs med regelbundna intervaller under 

en viss tidsperiod  

• 1. Prestationer som kräver långvariga förberedelser -> HR: av prestationerna ska den 

tidskrävande prestationen, dvs. i praktiken en naturaprestation, fullgöras först och att den 

omedelbart följd av skyldigheten att betala penningvederlag  

• 2. Fortlöpande avtal  

- Ingen tydlig HR  

- Principen att den som är skyldig att fullgöra en naturaprestation ska prestera först är 

enligt ArbetsavtalsL HR i arbetsavtal och enligt JordlegoL i jordlegoavtal.  

- I vissa andra lagar om fortlöpande avtal är HR dock det motsatta, i hyreslagarna 

föreskrivs att hyra ska betalas genast i början av hyresbetalningsperioden och i 

försäkringsavtalslagen föreskrivs om skyldighet att betala försäkringspremie.  

3.4.3 VILKEN ÄR DEN TIDIGASTE TILLÅTNA TIDPUNKTEN NÄR PRESTATION KAN YRKAS?  
• Rätten till själva prestationen, inte enbart möjligheten att framföra ett yrkande om prestation  

• HR – vid ingången av förfallodagen  

- Om den sista tillåtna prestationstidpunkten är känd infaller tiden då prestation 

tidigast kan yrkas oftast samma dag. Dock kan borgenären i allmänhet yrka prestation 

genast när dygnet börjar, men prestationen får ske tills dygnet gått ut  

• Finns dock situationer då den sista tillåtna prestationsdagen är oklar, t.ex. om gäldenärens 

prestationsskyldighet anses vara beroende av m ett villkor eller en förutsättning uppfyllts, 

men att uppfyllelsen inte kan avgöras utan tolkning. Finns också skulder, t.ex. 

skadeståndsskulder och skulder om återbäring av obehörig vinst, som inte har någon bestämd 

förfallodag utan är förfallna redan när de uppstår.  

• De flesta processuella och utomprocessuella indrivningsåtgärder förutsätter att fordran 

förfallit till betalning  

• -> Indrivningstalan (talan om att gäldenären ska betala) kan bifallas endast om fordran förfallit 

till betalning då målet avgöras  

- Borgenären kan dock få existensen av en icke-förfallen fordran fastställd av domstol 

genom att väcka en fastställelsetalan 

- I vissa fall möjligt att få en villkorlig indrivningsdom  



• Endast förfallna fordringar kan användas för kvittning av motfordringar och det är inte möjligt 

att realisera en pant som ställts som säkerhet för betalningen av en fordran förrän denna 

förfallit till betalning 

• Avgörande är tidpunkten då målet avgöras, inte t.ex. då talan blivit anhängig 

• Typfall: situationer där en borgensman som ställt en enkel borgen har blivit föremål för 

indrivningsåtgärder innan huvudmannens insolvens har konstaterats på det sätt som 

föreskrivs i lag eller när något annat villkor för borgensförbindelsen inte varit uppfyllt när 

betalning yrkas  

- Borgen kan inte anses ha förfallit till betalning -> indrivningstalan ska ogillas pga. att 

talan väckts i förtid  

- HD 1994:128 

• Situationer då det av lag eller ett avtal mellan parterna följer skyldighet för avtalsparterna att 

avsluta sitt samarbete genom en ömsesidig ekonomisk slutuppgörelse eller slutredovisning  

- T.ex. vid byggnadsentreprenad eller i samband med återtagning av föremål som köpts 

på avbetalning  

- Om avsaknaden av en slutredovisning eller slutuppgörelse betraktas som en 

omständighet som skjuter upp förfallodagen för en inbördes fordran, ogillas talan om 

betalning av fordran på en grunden att den är väckt i förtid.  

• Huruvida ett villkor av denna art ska anses ha uppskjutande effekt är ibland 

beroende av tolkning. Bl.a. i vilken mån syftet med den i avtalsvillkoren 

föreskrivna utredningsskyldigheten kan uppfattas som ett sätt för parterna att 

på en gång klarera alla sina mellanhavanden. Ju tydligare en skyldighet till 

slutuppgörelse förefaller vara av denna karaktär -> desto högre grad står det i 

strid med andan i avtalsvillkoren att den ena parten väcker talan i domstol 

och på detta sätt vill förbigå slutuppgörelsen  

- HD 1995:81  

• Mål som gäller skadeståndsyrkanden  

- Enligt skadeståndsnormerna uppstår fordringsrätten endast när det kan konstateras 

ha skett en ekonomisk förlust som kan betecknas som skada, ibland svårt att 

bestämma den exakta tidpunkten för uppkomsten av sådan skada.  

• Detta problem beror ofta på att den negativa förändringen i den 

skadelidandes förhållande, även när den är ostridig, materialiseras endast 

stegvis och med fördröjning på ett sånt sätt att den kan bedömas enligt 

ekonomiska och således förmögenhetsrättsliga normer.  

- Den andra viktiga orsaken till att ett skadeståndsyrkande kan anses vara framställt i 

förtid är att gäldenärens ansvar mot borgenären av en eller annan orsak kan vara 

sekundärt i förhållande till någon annans ansvar för samma förlust  

• Betalning av skadeståndsskuld kan inte yrkas förrän den fysiska eller annars omedelbart 

förorsakade skadeföljden kan bedömas monetärt  

- Tillräckligt att beloppet anges med rimlig visshet 

- Förutsätts inte i allmänhet att den kostnad som motsvarar skadan realiserats hos den 

skadelidande  

• Skada som uppstår i framtiden – om en skada helt eller delvis kommer uppstå först efter att 

underrätten avgjort målet ogillas talan i allmänhet som för tidigt väckt till den del som den 

gäller en sådan framtida skada  



- Det har dock ansetts möjligt att döma ut ersättning även för sådana delar av en skada 

som väntas uppstå först i framtiden, om det ansetts tillräckligt säkert att dessa 

kommer att uppstå 

• UND – i lag föreskrivs det uttryckligen att skadestånd kan dömas ut även för skador som 

uppstår i framtiden i fråga om vissa skadeindicier för personskador 

- SkadeståndsL 5:7.1 – ersättning för framtida inkomstförlust eller förlust av underhåll 

kan dömas ut som periodisk ersättning och under vissa ytterligare förutsättningar 

även som engångsersättning  

• Ersättning för bestående men kan på motsvarande sätt dömas att betalas 

som periodisk ersättning eller engångsersättning  

• Ett skadeståndsyrkande kan anses framställt i förtid också om borgenärens 

skadeståndsfordran betraktas som sekundär i förhållande till någon annans ansvar för samma 

skada  

- T.ex. då ett yrkande om ersättning av skada som uppstått i arbetet riktas mot 

arbetstagaren eller en person i motsvarande ställning, utan att det först riktats mot 

arbetsgivaren  

• Regressfordran 

- HR – prestationsögonblicket  

• Då regressrätten mot den andra gäldenären/borgensmannen grundar sig på 

ett gemensamt utfärdat skuldebrev, en gemensam borgen eller en gemensam 

förorsakad skada, är det med stöd av lagens ordalydelse klart när yrkande om 

prestation kan framställas 

• SBL 2.2§ och SkadeståndsL 6:3.2: regressrätten uppstår genom betalning av 

skulden eller skadeståndet och i BorgensL 28 och 31§ att den uppstår genom 

betalning av den skuld som borgen gäller  

• -> den händelse som materialiserar regressrätten är uppfyllelsen av 

förpliktelsen, inte t.ex. en betalningsdom  

- Regressgäldenären kan dock dömas att till regressborgenären betala det belopp som 

regressborgenären kan visa att hen betalat -> villkorlig betalningsdom  

• Villkor dock att ett i någon mån motiverat och preciserat betalningsyrkande 

har framställts mot regressborgenären  

3.4.4 VILKEN ÄR DEN TIDIGASTE TILLÅTNA PRESTATIONSTIDPUNKTEN? 
• När gäldenären tidigast kan fullgöra sin prestation utan att borgenären har rätt att avvisa den. 

Har borgenären ingen sån rätt -> avvisning betraktas som ett dröjsmål hos borgenären för 

vilket gäldenären inte svarar  

• Främst i fråga om rättshandlingsbaserade förpliktelser, lagbestämda anses i allmänhet vara 

förfallna till betalning då de uppstår -> betalning omedelbart tillåten  

• HR – avtalsfrihet  

- Om en förpliktelse enligt avtalet ska uppfyllas senast en bestämd tidpunkt ska en 

sådan ordalydelse tolkas så att det inte finns någon gräns för hur tidigt förpliktelsen 

får uppfyllas  

• Om den tidigaste uppfyllelsetidpunkten överhuvudtaget inte regleras i avtalet -> tillämpning 

av dispositiva regler  



- SBL 5.1§ - om bestämd förfallodag inte avtalats för skuld i skuldebrev utan denna ska 

betalas på anfordran -> HR: gäldenären har rätt att betala när som helst  

• Ska även anses gälla andra penningskulder  

- Naturaförpliktelser – frågan huruvida prestationen får ske i förtid blir i hög grad 

beroende av hur avtalet tolkas samt av förpliktelsens innehåll  

• Har gäldenären rätt att uppfylla förpliktelsen i förtid en uttrycklig uppfyllelse har avtalats? 

- Regleras inte i SBL 

- Rättslitteraturen: en penningskuld som regel kan betalas före förfallodagen, men att 

en betalning som sker i förtid inte befriar gäldenären från att betala ränta eller andra 

kreditkostnader för hela den ursprungligen avtalade lånetiden  

- -> HR – penningskuld kan betalas i förtid, men betalningsskyldigheten är exakt lika 

stor som om skulden skulle ha betalats på förfallodagen  

- Uttrycklig överenskommelse om saken krävs om borgenären önskar att gäldenären 

inte ska ha denna rättighet  

• Specialbestämmelser  

- KSL 7:27 – 28 (konsumentkrediter) och KSL 7a19-21 (konsumentkrediter om samband 

med bostadsegendom) och AvbetalningsKöpL 5.3§ 

• HR i KSL: när krediten betalas före förfallodagen får kreditgivaren inte ta ränta 

av konsumenten för den återstående lånetiden, utan endast ersättning för de 

faktiska konstaderna för uppläggningen av krediten  

• Naturaförpliktelser? HR – har en uppfyllelsedag avtalats om har detta i allmänhet tolkats så att 

gäldenären inte har rätt att prestera vid en tidigare tidpunkt  

• Borgenären behöver inte ta emot förtida prestation  

- Dock inte en alltför absolut rättighet, om en förtida prestation inte medför någon 

olägenhet för borgenären. Åtminstone inte när det i avtalet endast föreskrivs om en 

senaste dag för uppfyllelse, men parterna inte uttryckligen avtalat om att 

prestationen inte fåt ske före nämnda tidpunkt 

• Lojalitetsplikten – förnuftigt att gå in för ett flexibelt tankesätt, där frågan om gäldenärens rätt 

till prestation i förtid avgörs genom att gäldenärens behov att prestera i förtid vägs mot 

borgenärens behov att avvisa prestationen om den sker i förtid  

- Gäller i synnerhet då det framgår att parterna inte har någon närmare 

överenskommelse om saken 

• Ett i avtalet intaget förbud mot att prestera i förtid är inte alltid bindande, kan strida mot tro 

och heder eller anses oskäligt enligt 36§ 

• Om parterna i avtalet kommit överens om en bestämd dag då motparten ska uppfylla sin 

förpliktelse -> HR. en tidigareläggning av den ena partens prestation inverkan inte på 

uppfyllelsedagen för motprestationen  

• Ifall uppfyllelsedagen för motprestationen är beroende av den första prestationen måste 

frågan avgöras från fall till fall  

 

 

 



3.5 RÄNTA PÅ PENNINGSKULD  
• Förpliktelsen att betala ränta kan betraktas som en accessorisk förpliktelse till 

huvudförbindelsen, dvs. skulden  

- Huvudförbindelsen ogiltig -> ränteskulden ogiltig 

• RänteL  

- Huvudsakligen dispositiv  

- Sekundär i förhållande till räntebestämmelser i speciallagar  

• 1.1§: RänteL gäller endast rända på penninggäld  

• UND 1: 1.2§ 1. punkten: RänteL tillämpas inte på gäldsförhållanden som bygger på 

offentligrättslig grund  

- T.ex. inte på skatte- eller bötesskulder  

• UND 2: 1.2§ 2 punkten: RänteL tillämpas inte på skuld som avser vissa lagstadgade 

försäkringar, såsom trafikförsäkring eller lagstadgad olycksfallsförsäkring  

• UND 3: 1.2§ 3 punkten: RänteL tillämpas inte på underhållsbidrag som fastställts att betalas 

periodiskt eller på en kommuns regressfordran som grundar sig på underhållsstöd som 

betalats till barn  

• UND 4: 1.2§ 4 punkten: RänteL tillämpas inte på förpliktelse att återbetala vederlag eller 

förmån, då ett avtal hävs eller en förmån visar sig sakna grund, till den del det är frågan om 

betalning av ränta för tiden före gäldens förfallodag  

- Gäller avkastningsränta (ränta som ska betalas av den anledningen att någon utan 

grund har fått hålla kapital som tillhör en annan i sin besittning) 

• Räntor kan indelas i två huvudtyper:  

- 1. Löpande ränta  

• En ränta som löper för tiden innan skyldighet att betala dröjsmålsränta 

inträder, t.ex. för den överenskomna lånetiden  

- 2. Dröjsmålsränta  

• En ränta som börjar löpa från skuldens förfallodag eller från någon på annat 

sätt bestämd dag, efter vilken skyldigheten att betala dröjsmålsränta inträder  

3.5.2 LÖPANDE RÄNTA  
• RänteL 3.1§ - gäldenären är inte skyldig att betala ränta för tiden före gäldens förfallodag  

- Lagen dispositivt -> endast en presumtion om att ränta inte betalas (om inget annat 

avtalats, följer av lag eller handelsbruk)  

• 3.2§: Om det har avtalats om att ränta ska betalas på en gäld utan att räntefoten har 

bestämts, ska gäldenären betala en årlig ränta som svarar mot den i 12§ avsedda 

referensränta som gäller vid tidpunkten i fråga  

- Lagen erkänner genom detta att det är möjligt att parterna kommit överens om ränta 

trots att ingen räntesats bestämts. Man har också ansett att eftersom det i praktiken 

är vanligare att ränta ska betalas på en skuld än motsatsen, ska en domstol inte av 

borgenären förutsätta någon särskilt höggradig bevisning om att parterna avtalat om 

betalning av ränta  

• UND: regleringen av bostadskredit- och andra konsumentkreditförhållande i KSL 7 kap  

- Sådant avtal skall ingås skriftligen  

- Ränta och avgifter som grundar sig på kreditförhållandet får inte tas ut av 

konsumenten, om det inte har överenskommits i det avtal som avses i 1 mom.  



- Presumtionen om att ränta inte ska betalas är således starkare här eftersom ett 

undantag från denna, alltså om att ränta ska betalas, ska vara skriftlig 

Räntesats 

• UP: avtalsfrihet  

• KSL 7 kap. 7 a§ (gäller endast krediter som en näringsidkare beviljar en konsument, och även 

dessa endast om kreditbeloppet eller kreditgränsen understiger 2 000€)  

- Den årliga effektiva räntan (summan av räntan och de övriga kreditkostnaderna) får 

vara högst den referensränta som avses i RänteL 12§ ökad med 50% 

• En borgenär som tar ut en oskäligt hög ränta kan straffas för ocker  

- SL 36:6:2 

• Ett avtalsvillkor som har sin grund i ocker kan även bli ogiltigt antingen genom AvtalsL 33§ 

eller AvtalsL 31§ 

- Även AvtalsL 36§ kan vara relevant  

• Följder av förbjudet räntevillkor: 

- Om räntevillkoret står i strid med KSL 7:17 a, är följden enligt KSL 7:5 att villkoret alltid 

anses vara en nullitet och således sakna verkan -> krediten helt räntefri för gäldenären  

- Om räntevillkoret står i strid med AvtalsL 36§ eller KSL 4:1 -> kan anses sakna all 

bindande verkan eller enligt huvudregeln jämkas enligt domstolens prövning 

- Villkor som står i strid med AvtalsL 33§ eller 3§: möjligt att kreditavtalet anses ogiltigt 

till alla delar (gäldenären helt befriad från ränteskyldigheten, men skyldig att 

omedelbart återbetala vad borgenären presterat, dvs. kreditbeloppet). Kan 

gäldenären inte göra detta, pga. t.ex. att hen förbrukat medlen, ska enligt de allmänna 

reglerna i RänteL dröjsmålsränta börja löpa på den kredit som ska återbäras.  

• Har även ansetts möjligt med partiell ogiltighet -> problematiskt efter en 

direkt neutralisering av räntevillkoret kan ge gäldenären oförtjänt fördel och 

tillfoga borgenären skada, möjligen oskälig 

• -> jämkning av villkoret enligt 36§ ska anses ha företräde framför partiell 

ogiltighet  

• Referensränta: den i RänteL 12§ avsedda referensräntan är den ränta som ECB tillämpat vid 

den sista huvudsakliga refinansieringstransaktionen före den första kalenderdagen i varje 

halvårsperiod avrundad uppåt till närmast följande halva procentenhet  

• Negativ räntesats? Utgången borde enligt lagen bli att borgenären måste betala ränta till 

gäldenären. Norros dock tveksam till sådan tolkning, menar att det är motiverat att tolka 

RänteL 3.2§ så att med stöd av bestämmelsen kan endast positiv ränta komma att betalas, 

såvida inte parterna exceptionellt har beaktat möjligheten att det faktiskt blir frågan om 

negativ ränta  

Löper det ränta på ränta?  

• Inställningen till att räntan på detta sätt växer exponentiellt har under historiens gång varit 

negativ, fanns tidigare förbud mot detta i HB men denna bestämmelse har upphävts  

• -> inget principiellt hinder för ränta på ränta utan frågan a) huruvida det är tillåtet att tillämpa 

exponentiellt beräkningssätt för räntan om parterna avtalat om ett sådant beräkningssätt och 



frågan b) huruvida det är möjligt att räntan direkt med stöd av lag räknas exponentiellt är 

frågor som måste bedömas var för sig i olika situationer  

- Frågorna blir olika beroende på om man menar löpande ränta på löpande ränta, 

dröjsmålsränta på löpande ränta eller dröjsmålsränta på dröjsmålsränta  

• UP: avtalsfrihet  

- En typisk överenskommelse av denna art är att parterna kommer överens om att 

räntan årligen eller med något annat regelbundet intervall läggs till kapitalet  

• Dispositiv huvudregel: lineär tillväxt  

- Om man kommit överens om att ränta ska betalas på skulden, men inte om att ränta 

ska läggas till kapitalet  

- Räntan förfaller med stöd av den dispositiva bestämmelsen i SBL 5.1§ till betalning 

årligen på den kalenderdag som motsvarar dagen för utfärdandet av skuldebrevet, 

även om skuldkapitalet inte skulle förfalla till betalning 

- En förfallen räntefordran förblir i kraft som en i förhållande till beräkningen av räntan 

fristående fordran och beaktas inte när den löpande räntan för påföljande år beräknas 

på kapitalet  

• Dröjsmålsränta löper på sådan löpande ränta som har förfallit till betalning enligt SBL 5.1§ 

men som förblivit obetalt.  

- Leder till en partiell ränta- på- ränta- effekt  

- -> kvadratisk tillväxt  

Avkastningsränta  

• Regleras inte i RänteL  

• Skyldighet att betala avkastningsränta kan dock uppstå enligt en uttrycklig lagbestämmelse 

och även utan stöd i lag enligt prövning i enskilda fall  

• I CISG finns en allmän bestämmelse om avkastningsränta för situationer där köpeskillingen 

skall återbördas, men i DCFR och UNIDROIT PICC saknas bestämmelser om avkastningsränta  

Avkastningsränta med stöd av specialbestämmelser  

• Viktigaste är KöpL 65.2§ - om säljaren ska återbära betalningen, skall han betala ränta enligt 

3.2§ RänteL från den dag då han tog emot betalningen  

- Ordalydelsen gör det oklart om avkastningsränta ska betalas även i situationer där 

köpet inte hävs och hela köpeskillingen inte återbetalas, utan endast en del av den 

återbetalas i form av prisnedsättning  

• HD 1992:86: säljaren dömdes att betala avkastningsränta på 

prisnedsättningens kapital 

Avkastningsränta i situationer som inte regleras i lag  

• HD har flera gånger dömt avkastningsränta utan stöd i skriven lag  

- Typfall har varit de där ena avtalsparten blivit tvungen att återbära vederlaget eller en 

del av det för att avtalet varit ogiltigt eller hävts eller därför att prisnedsättning har 

beviljats  

• Hävning av exekutiv auktion – HD 1993:76 



- En exekutiv auktion hade avbrutits med anledning av att köparen hade anfört besvär 

och senare upphävts till följd av fel av utmätningsmannen 

- Trots att förrättningen avbrutits hade köparen betalat köpeskillingen till 

utmätningsmannen. Köparen ansågs ha haft grundad anledning att betala 

köpeskillingen, eftersom det från juridisk synpunkt varit oklart om avbrytandet av 

förrättningen hade gett hen rätt att vänta med sin betalning  

- Staten bar ansvaret för utmätningsmannens fel -> staten ålades att till köparen betala 

ett skadestånd som motsvarade avkastningsränta på köpeskillingen  

• HD 1997:1  

- Köparen av en bostad hade betalat en del av köpeskillingen genom att till säljaren 

överlåta sin egen bostad. Säljarens fastighetsförmedlare hade krävt att köparen skulle 

sluta uppdragsavtal med dem och betala arvode för att han skulle värdera köparens 

bostad.  

- Enligt HD skulle denna värdering dock betraktas som en del av det ursprungliga 

säljuppdraget, för vilket förmedlaren fått arvode av säljaren  

- -> fastighetsförmedlaren hade förfarit i strid med god förmedlingssed och avtalet 

mellan honom och köparen var ogiltigt -> förmedlaren ålades att till köparen 

återbetala det arvode han fått och avkastningsränta på beloppet 

• En prestation som har skett utan grund och som ska återbäras med avkastningsränta kan 

också vara en räntebetalning som skett utan att det funnits grund för sådan  

- HD 2016:10  

• En bank hade enligt sina kreditvillkor rätt att i vissa situationer höja 

räntemarginalen på en kredit för vilken räntan var bunden till en 

referensränta. Banken ansåg sådan situation förelåg och höjt räntan på 

krediten.  

• Gäldenären väckte talan mot höjningen, men betalade ändå inom utsatt tid 

den krävda räntan. HD biföll gäldenärens talan och ålagde banken att 

återbära det belopp den fått genom att utan grund höja räntan, och betala 

avkastningsränta på varje belopp från betalningsdagen till den dag för vilken 

dröjsmålsränta började löpa på de belopp som skulle återbäras  

• Återbäring av oförbrukade medel – HD 2005:69 

- Käranden (ett företag) yrkade att ett annat företag skulle återbära de medel jämte 

avkastningsränta som käranden hade betalat svaranden som en del av ett samarbete 

och som svaranden enligt kärandens uppfattnings behållit utan att ha rätt till det -> 

HD förpliktade svaranden att återbetala samt avkastningsränta  

•  Betalningsposter som inte förfallit till betalning – HS 1996:19 

- En byggherre hade avtalat med en entreprenör om att byggherren skulle ha rätt att 

innehålla en del av varje betalningspost som säkerhet för det avtalsvite som avtalats 

för det fall att arbetet försenades  

- Skyldigheten att betala avtalsvite uppstod inte, avtalet saknade bestämmelser om 

deponering av de innehållna betalningsposterna eller ränta på dem  

- HD tolkade avtalet så att betalningsposterna efter att de förfallit till betalning hade 

tillhört entreprenören i sin helhet -> byggherren skulle betala avkastningsränta 

eftersom han hade fått hålla entreprenören tillhöriga medel i sin besittning  

• Avkastningsränta på skadeståndsskuld? 



- Svaret har varit nekande, åtminstone i äldre ställningstaganden  

- Dock i fråga om skadestånd till följd av konkurrensförseelse har motsatt uppfattning 

hävdats 

- Norros: anser att frågan är aningen fel ställd. När en skada uppstår sker det oftast inte 

på någon sådan betalning eller annan överföring av penningmedel från den 

skadelidande till skadevållaren att frågan om avkastningsränta ens skulle övervägas.  

• I rättslitteraturen har man med hänvisning till bl.a. ovan nämnda prejudikat ansett det vara en 

allmän huvudregel att skyldighet att betala avkastningsränta uppstår när någon blir tvungen 

att återbära kapital till någon annan  

- De närmare förutsättningarna för när en sådan betalningsskyldighet uppstår är dock 

oklara  

• Rättsvetenskapliga debatter: skyldighet att betala avkastningsränta uppstår i ”situationer där 

någon i sin besittning har hållit medel som tillhör någon annan utan att det är frågan om en 

skuld som omfattas av presumtionen i RänteL 3.1§ om att ränta inte löper på en skuld”  

- Även HD har motiverat skyldigheten på detta sätt ibland  

• Kritik: att säga att medlen tillhör någon annan kan uppfattas innebära att den part som får 

avkastningsränta uppfattas vara sakrättslig ägare till det penningbelopp på vilken 

avkastningsränta ska betalas. Tveksamt om HD kan anses ha menat detta. Ibland har de 

använt begreppet att kapitalet stått till räntegäldenärens förfogande istället. I 

obligationsrätten obekant att någon i sin besittning har medel som tillhör en annan, alltid 

uteslutande frågan om huruvida någon är skyldig att betala någon annan ett bestämt belopp 

eller inte  

• -> den systematiska huvudregeln är att skyldighet att betala avkastningsränta gäller i alla 

sådana situationer där en penningprestation eller dess rättsgrund senare måste korrigeras 

genom en penningprestation i motsatt riktning  

- Syftet med den senare prestationen är att korrigera verkningarna av den tidigare  

• Många UND dock, främst regleringen i RänteL och presumtionen i lagens 3.1§ om att 

ränteskyldighet inte föreligger. En annan viktig inskränkning är att skyldigheten till 

avkastningsränta endast kommer i fråga när penningmedel ska återbäras  

• God tro hos mottagaren eller andra situationsrelaterade förhållanden kan ibland medföra att 

skyldighet att betala avkastningsränta inte uppstår  

- Dock oklart rättsläge  

- HD 1992:150 – skyldigheten att betala avkastningsränta motiverade uttryckligen med 

att den som mottagit penningprestationen borde ha insett att betalningen inte kunde 

tillhöra de tillgångar som överlämnats till konkurs  

- I nyare prejudikat har HD dock inte längre på samma sätt framhållet betydelsen av 

ond och god tro -> torde endast vara en omständighet bland flera andra som har 

betydelse vid prövningen av frågan  

• En möjlig grund för att skyldighet till avkastningsränta inte ska uppstå är att den som yrkar på 

en sådan ränta själv har gett anledning till att det avtal med stöd av vilket ränteskyldigheten 

kan komma att prövas har varit ogiltigt eller hävts  

- HD 2002:44 

- Medverkan är dock inte något allmänt skäl till att det inte ska föreligga skyldighet att 

betala avkastningsränta  



• T.ex. enligt KöpL, JB och BostadsköpL har köparen rätt till avkastningsränta på 

köpeskillingen oberoende av vilken av parterna som har varit orsaken till att 

avtalet hävts  

• Om den som fått penningprestationen har haft små möjligheter att få någon nytta av den kan 

skyldighet till avkastningsränta förefalla oskälig -> argument mot skyldigheten 

- Dock ska avkastningsräntan uppfattas som en kalkylerad abstrakt gottgörelse  

- HD 2002:44 

• Köparen vid ett fastighetsköp hade lämnat 2/3 av köpeskillingen obetalt. Av 

den obetalda delen hade säljarna sedermera mottagit bara små 

delprestationer och fått dessa genom indrivningsåtgärder. HD ansåg att 

eftersom det var oklart om köpet skulle fullföljas, hade säljarna inte kunna 

använda ens de medel som de mottagit på ett sånt sätt som hade varit möjligt 

om hela köpeskillingen stått till deras förfogande.  

• -> de ansågs inte haft sådan nytta av de medel de haft i sin besittning att de 

skulle varit skäligt att ålägga dem att betala ersättning till köparna  

Avkastningsräntans räntesats  

• HR – den referensräntesats om vilken föreskrivs i RänteL 3.2 och 12§  

- Både när räntan regleras i lag och när den inte gör det 

• Även andra räntesatser förekommer dock, speciellt i lagar som reglerar offentligrättsliga 

rättsförhållanden  

• Negativ räntesats?  

3.5.3 DRÖJSMÅLSRÄNTA 
• Kan uppstå utan att parterna avtalat eller kan anses ha avtalat om sådan ränta, skyldigheten 

följer direkt av RänteL  

• Syfte: å ena sidan att ge borgenären gottgörelse för betalningsdröjsmålet och å andra sidan 

att tjäna som påtryckningsmedel och få gäldenären att fullgöra sin prestation  

• I RänteL finns bestämmelser om två räntesatser:  

- 1. Den allmänna – 4§  

- 2. Den som ska tillämpas i situationer som avses i BetalningsvillkorsL, 4 a§   

• 1. 7 procentenheter högre än referensräntan enligt RänteL 12§  

• 2. Om det är frågan om en sådan betalning mellan näringsidkare eller näringsidkare och en 

upphandlande enhet som avses i BetalningsvillkorsL – 8 procentenheter högre än 

referensräntan enligt 12§  

• För båda gäller dock att om den dröjsmålsräntesatsen som följer av RänteL 4.1§ eller 4 a.1§ är 

lägre än den räntesats som skulle betalas på skulden för tiden före förfallodagen, ska 

dröjsmålsränta betalas enligt samma grund som före förfallodagen (RänteL 4.2 och 4a.2§) 

- RänteL 2.2§ begränsar dock tillämpningsområdet - i konsumentförhållanden eller ett 

annat avtal enligt 2.2§ är gäldenären inte skyldig att betala en löpande ränta som 

överstiger dröjsmålsräntan för längre tid än högst 180 dygn från det att gälden i dess 

helhet har förfallit till betalning (RänteL 4.2§ 2 meningen)  

• Om en domstol meddelar en dom beträffande skulden innan dessa 180 dygn 

gått, sjunker räntesatsen dock till den lagstadgade dröjsmålsräntesatsens nivå 

redan från och med dagen för domen  



• RänteL huvudsakligen dispositiv -> HR avtalsfrihet i fråga om dröjsmålsränta  

- UND – allmänna begränsningar som motsvarar de som gäller för löpande ränta  

- UND – två mer specifika begränsningar; RänteL 2.2§ och BetalningsvillkorsL 8.1–2§ 

• RänteL 2.2§  

- Tvingande skydd i situationer där gäldenärens förbindelse ansluter sig till 

• 1. Ett avtal som ingåtts mellan en näringsidkare och en konsument 

beträffande en konsumentkredit eller någon annan konsumtionsnyttighet  

• 2. Ett avtal på grundval av vilket gäldenären genom köp eller hyra anskaffar 

bostad för sig eller familjemedlem (ingen begränsning om avtal mellan 

näringsidkare och konsument som i 1.)  

- Förbjudet att då avtala om dröjsmålsränta på ett sätt som skulle medföra en strängare 

skyldighet att betala dröjsmålsränta än vad som föreskrivs i RänteL  

- Ifall gäldenären i dessa fall i händelse av dröjsmål förbundit sig att i stället för 

dröjsmålsränta eller i tillägg därtill betala provision, premie eller motsvarande 

prestation, är förbindelsen utan verkan till den del dröjsmålsräntans och den nämnda 

prestationens sammanlagda belopp överstiger den dröjsmålsränta som följer av 

bestämmelserna i RänteL.  

• Kompletterar skyddet och förhindrar att de tvingande reglerna kringgås 

genom att dröjsmålsräntan i avtalet betecknas som en annan form av avgift 

eller som avtalsvite vid betalningsdröjsmål  

• BetalningsvillkorsL  

- Bestämmelser om vissa begränsningar i avtalsfriheten när en näringsidkare eller en 

myndighet som ska betraktas som upphandlande enhet köper varor eller tjänster av 

en näringsidkare  

- 8.1§ - inte möjligt att på ett giltigt sätt avtala om att dröjsmålsränta inte ska löpa på 

vederlaget för varan eller tjänsten  

- Är gäldenären en upphandlande enhet är det inte ens möjligt att komma överens om 

en lägre räntesats för dröjsmålsräntan än vad som föreskrivs i RänteL 4 a.1§  

På vilken del av skulden löper dröjsmålsräntan?   

• Enligt RänteL 4.1 och 4 a.1§ ska dröjsmålsränta betalas på det försenade beloppet 

- -> om endast en del av skulden utestår obetald löper dröjsmålsräntan endast på 

denna del  

- -> dröjsmålsräntan löper enligt RänteL på hela den skuld som inte betalats i tid, även 

om en del av skulden består av löpande ränta  

• Dröjsmålsräntebeloppet växer alltså då med ränta på ränta  

• HD 1984 II 98 

• Avkastningsränta är i detta avseende jämställd med sedvanlig löpande ränta  

• På redan upplupen dröjsmålsränta löper inte dröjsmålsränta 

- Konstateras i RänteL förarbeten och i HD 1992:118 

• Parterna kan dock avtala om att ränta ska löpa på dröjsmålsränta  

- Något kategoriskt hinder för detta torde inte föreligga i de situationer som omfattas 

av den tvingande regleringen i RänteL 2.2§, förutsatt att den totala räntan inte är 

högre än vad som följer av RänteL 4–11§ 



Ränteperioden  

• Dröjsmålsränteskuld uppstår tills skulden betalas  

• Vid försenad betalnings betalar gäldenären dröjsmålsränta även för betalningsdagen, 

oberoende vilket klockslag betalningen skett  

• Dröjsmålsräntan löper också under veckoslut och helger som infaller på vardagar, trots att 

skuldens förfallodag kan flyttas fram enligt SBL 5.2§ så att den infaller följande vardag 

- Har som förfallodag avtalats t.ex. 2.1 och detta är en lördag, flyttas förfallodagen till 

måndagen 3.2, men om betalningen försenas betalas dröjsmålsränta för alla dagar 

framöver från och med denna förfallodag. Såsom för veckoslutet 8–9.2, om inte 

skulden då redan är betald  

Huvuddragen hur ränteperiodens första dag bestäms  

• Begynnelsetidpunkten regleras i RänteL på olika sätt för olika situationer  

• Typfall:  

- 1. Skuld för vilken förfallodagen är bestämd i förväg 

- 2. Skuld för vilken förfallodagen inte är bestämd  

 

1. I förväg bestämd förfallodag och redovisningsskuld 

• RänteL 5§ gäller då skuldens förfallodag på ett för gäldenären bindande sätt har bestämts i 

förväg 

• HR: dröjsmålsränta ska betalas från förfallodagen  

- Inte för själva förfallodagen, utan först dagen därpå  

• Förfallodagen kan vara bestämd med bindande verkan genom antingen en rättshandling, en 

uttrycklig bestämmelse i lag eller ett domstolsbeslut  

• Bindande verkan genom rättshandling är oftast situationer där man avtalat om en bestämd 

förfallodag. Gäldenären kan också genom en ensidig förbindelse förbinda sig att iaktta en 

bestämd förfallodag, men borgenären kan inte ensidigt bestämma en sådan dag  

• Exempel på fall där skuldens förfallodag bestäms i lag är ArbetsavtalsL 2:13:1 där det 

föreskrivs att lönen ska betalas den sista dagen av lönebetalningsperioden, om inte något 

annat avtalas  

• Genom domstolsdom kan förfallodagen för en skuld bestämmas åtminstone när domstolen 

dömer någon att fullgöra en viss återkommande prestation, såsom att betala skadestånd till 

en skadelidande för en förlust  

- Enligt SkadeståndsL 5:7.1 ska ersättning för framtida inkomstförlust eller förlust av 

underhåll som betalas till följd av en personskada i regel fastställas som periodisk 

ersättning  

- Domstolen bestämmer dock inte förfallodagen för en skuld när den fastställer 

betalningsskyldighet, eftersom skulden redan förfallit till betalning när domen 

meddelats  

• I situationer som omfattas av bestämmelserna i RänteL 2.2§ gäller det att tolka bestämmelsen 

i RänteL 5.1§ så att det skydd som de tvingande reglerna ger inte kringgås med den följden att 

skulder som inte är sådana som avses i RänteL 5.1§ kommer att omfattas av denna 

bestämmelse och dröjsmålsräntan således börjar löpa från en tidigare tidpunkt  



• Där bestämmelserna i RänteL är dispositiva kan tolkningen däremot vara mindre strikt, man 

kan i större utsträckning ta hänsyn till vad parterna kan förmodas ha avsett  

• Exempel s. 316  

Redovisningsskuld  

•  Utifrån bestämmelserna i RänteL jämställs skulder för vilka förfallodagen är bestämd med 

skulder som grundar sig på redovisningsskyldighet  

• Redovisningsskyldighet har t.ex. ett rättegångsombud eller annat ombud mot sin huvudman 

och en intressebevakare mot förmyndarmyndigheten  

• RänteL 5.2§ - HR: på sysslomans eller annans gäld som grundar sig på dennes 

redovisningsskyldighet ska dröjsmålsränta betalas från dagen för redovisningen. Om 

redovisning inte avgivits i rätt tid, ska dröjsmålsränta betalas från den dag redovisning senast 

hade bort avges (denna tidpunkt bestäms enligt samma grunder som 

redovisningsskyldigheten, t.ex. en intressebevakare vars uppdrag upphör ska enligt 

FörmyndarL ge in sin redovisning utan dröjsmål) 

- Den redovisningsskyldiga ska betala det positiva saldo som redovisningen utvisar till 

borgenären i samband med att redovisningen lämnas in  

• Har avsikten dock varit att betalning inte ska ske i samband med redovisningen kan det anses 

att RänteL 5.2§ inte blir tillämplig 

 

2. Ingen i förväg bestämd förfallodag  

• RänteL 6.1§  

- HR: dröjsmålsränta betalas från den tidpunkt då 30 dagar förflutit från den dag då 

borgenären sände en räkning till gäldenären eller på något annat sätt krävde att ett 

bestämt penningbelopp ska betalas  

- Dröjsmålsräntan börjar dock inte löpa förrän räkningen eller kravet faktiskt kom 

gäldenären till handa 

• Har ingen betydelse i det sedvanliga fallet att räkningen eller kravet anländer 

till gäldenären inom 30 dagar från att det avsändes  

• Detsamma gäller om kravet inte ”sänts”, utan endast framförts muntligen 

eller att räkningen överräcks  

• Utgående från paragrafen aningen oklart hur man ska bedöma situationer där borgenären vid 

olika tidpunkter tillställer gäldenären två till innehållet likalydande räkningar, av vilka endast 

den senare kommer gäldenären till handa 

- Ska som det avsändningsdatum som avses i RänteL 6.1§ 1 meningen vara första eller 

andra tidpunkten? Mot bakgrunden av lagens ordalydelse förefaller det motiverat att 

anse att den andra avsändningstidpunkten avgör  

• Oklart hur tillämpningen av RänteL 6.1§ 2 meningen påverkas av att räkningen har förkommit 

eller försenats på vägen till gäldenären av en orsak som berott på gäldenären  

- Enligt lagmotiven blir denna mening i RänteL 6.1§ aldrig tillämplig i en situation som 

denna.  

- Fallet då gäldenären uppsåtligen t.ex. lämnat en oriktig uppgift  

• Med bestämmelsen i RänteL 6§ förknippas en särskild informationsskyldighet, som gäller när 

bestämmelserna i lagen är tvingande enligt lagens 2.2§ 



- Ränteperioden för dröjsmålsräntan börjar inte löpa om inte både villkoren i RänteL 

6.1§ och 6.2§ är uppfyllda  

• Enligt 6.2 § måste borgenären i räkningen eller något annat betalningskrav 

nämna den tidpunkten i fråga gällande dröjsmålsräntans storlek och den 

tidpunkt från vilken dröjsmålsräntan skall betalas  

• Brister i dessa uppgifter medför dock inte att räkningen saknar verkan i 

förhållande till RänteL 6.1§. Lämnas uppgifterna först i efterhand, räknas de i 

6.1§ 1 meningen föreskrivna 30 dagarna från dagen när den ursprungliga 

räkningen avsändes, inte från dagen när kompletteringen avsändes.  

• Den avgörande tidpunkten för beräkning av tiden torde vara det ögonblick när borgenären 

faktiskt överlämnade räkningen till att befordras av posten.  

• Den första dagen för vilken dröjsmålsräntan räknas är den 31: a dagen efter att räkningen 

avsändes  

• UND: RänteL 9§ - processränta  

- I de fall som avses i 6§, då skuldens förfallodag inte är bestämd, ska dröjsmålsränta i 

varje fall betalas senast från dagen när en stämning som gäller betalning av skulden 

delgavs gäldenären eller, om kravet framställs under rättegång, från det att kravet 

framställdes.  

• Yrkar borgenären således betalning av skulden i domstol, börjar 

dröjsmålsräntan löpa oberoende av om de i RänteL 6.1§ avsedda 30 dagarna 

har gått eller om de i RänteL 6.2§ avsedda uppgifterna lämnats till gäldenären  

• Oklart på vilka alla typer av skulder RänteL 7.1§ tillämpas  

- Naturligtvis på alla egentliga skadeståndsskulder, även företeelser som 

prisnedsättning enligt rättslitteraturen  

- Bestämmelsen har också ansetts vara tillämplig på 1. ersättning till en avtalspart som 

tagit vård om ett föremål eller gods som tillhör motparten och 2. en ersättning som 

en arbetsgivare ska betala till en arbetstagare enligt ArbetsuppfinningsL 

• Svårare att avgöra då det gäller återbäring av obehörig vinst  

- I motiven till RänteL konstateras att om någon blir tvungen att återbära en mottagen 

penningprestation pga. hävning av avtal eller annan motsvarande orsak tillämpas 6§ 

på återbäringsskulden  

- Mer motiverat att tillämpa 7.1§ i situationer där återbäring kräver mer specifik 

prövning och utredning, såsom när en person som utan rätt använt ett föremål som 

tillhör en annan ska återbära den nytta hen fått på detta sätt  

• Utredningsskyldigheten i 7§ omfattar endast de fakta som ligger till grund för 

betalningskravet, men däremot inte någon juridisk analys av det eller redogörelse för 

innehållet i tillämpliga rättsregler  

- Skyldighetens omfattning skall vara skälig och påverkas även av gäldenärens 

möjligheter att skaffa utredning. På sätt och vis frågan om att ställa borgenärens och 

gäldenärens sakkunskap och utredningsmöjligheter i proportion till varandra  

• UND1 från 7§  

- Bestämmelsen om processränta i 9§ blir tillämplig  

- Om betalning för en sådan skadeståndsskuld eller skuld av motsvarande slag som 

avses i RänteL 7.1§ yrkas i domstol, börjar dröjsmålsränta löpa redan från den dag när 



gäldenären gick del av stämningen eller, om kravet framställs under rättegången, från 

det kravet framställdes.  

- I detta fall saknar det betydelse om ett betalningskrav framställts till gäldenären och 

utredning framlagts på det sätt som föreskrivs i RänteL 7§  

• UND2 - RänteL 8§ 

- På ersättning för skada som åstadkommits genom uppsåtligt brott skall 

dröjsmålsränta betalas från den tidpunkt då skadan inträffade 

- Tillämplig på alla uppsåtliga brott enligt sin ordalydelse  

Undantag från skyldigheten att betala dröjsmålsränta  

• RänteL 10–11§  

- 10§ reglerar situationer där betalningen av huvudförbindelsen förhindras av orsaker 

som inte är beroende av gäldenären  

• Således ett undantag från HR, enligt vilken orsaken till betalningsdröjsmålet 

inte påverkar skyldigheten att betala dröjsmålsränta  

• Bestämmelsen i 1 mom. gäller situationer där skulden inte har kunnat betalas 

i rätt tid av orsak som berott på borgenären  

• Gäldenären är enligt 10.1§ inte skyldig att efter förfallodagen betala ränta för 

en längre tid än från den dag då hindret gäldenären veterligen upphörde  

• Oöverstigligt hinder - RänteL 10.2§  

- Ifall betalningen fördröjs till följd av stadgande i lag eller på grund av avbrott i den 

allmänna samfärdseln eller i den allmänna betalningsrörelsen eller av annat liknande 

oöverstigligt hinder  

- Gäldenären måste för den tid som hindret varar betala en sådan ränta som hen var 

skyldig att erlägga för tiden före betalningens förfallodag  

• Betalningshinder efter betalningsdröjsmål  

- Både 10.1 och 10.2§ gäller situationer där en orsak som beror på borgenären eller ett 

oöverstigligt hinder förorsakar betalningsdröjsmålet -> begränsar inte skyldigheten att 

betala dröjsmålsränta när dröjsmål redan uppstått  

- En perpetuatio obligationis- situation som avses i 10.2§ 

- En gäldenär kan inte begränsa sitt ansvar genom att åberopa ett oöverstigligt hinder 

om prestationen har varit försenad redan innan det oöverstigliga hindret inträffade  

• Hinder som beror på borgenären  

- Enligt läran om dröjsmål hos borgenären (mora creditoris) som utgår bakgrunden till 

10.1§ anses dröjsmål hos borgenären uppstå endast under den förutsättningen att 

gäldenären har haft beredskap till felfri prestation, såväl i fråga om prestationens 

innehåll som tidpunkten för prestationen  

- -> HR: dröjsmålsränta löper inte för den tid som betalning efter att dröjsmål redan 

uppstått förhindras av en orsak som beror på borgenären  

• Även om dröjsmålet inte beror på något sådant hinder som avses i 10§ kan ett avtalsvillkor bli 

ogiltigt eller föremål för jämkning med stöd av flera olika normer 

- Dessa avtalsrättsliga kontrollmekanismer skyddar dock inte gäldenären när en till följd 

av skyldighet att betala dröjsmålsränta oskäligt betungande betalningsskyldighet inte 

följer av ett avtalsvillkor, utan av bestämmelserna i RänteL  



- Avtalsrättsliga bestämmelser om ogiltighet och jämkning blir inte direkt tillämpliga på 

rättsverkningar som följer direkt på lag (dock HD 2015:60 –> indirekt)  

• RänteL 11.1§ - om gäldenären är en fysisk person och gälden inte hänför sig till 

näringsverksamhet som idkas av gäldenären, kan dröjsmålsräntan jämkas  

• Tre alternativa villkor för jämkning enligt 11.1§ 

- 1. dröjsmålet med betalningen har berott på att gäldenären till följd av sjukdom eller 

arbetslöshet eller av någon annan särskild orsak huvudsakligen utan egen skuld råkat i 

betalningssvårigheter, 

- 2. det finns vägande skäl för jämkning med beaktande av dröjsmålsräntans belopp i 

förhållande till gäldenärens ekonomiska ställning och dröjsmålet med betalningen inte 

beror på att gäldenären förhåller sig uppenbart lättsinnigt till skuldsättning eller till 

betalning av gäld, eller 

- 3. gäldenären ska anses ha haft grundad anledning att vägra betalning av sin gäld. 

• Frågan ska enligt lagmotiven bedömas objektivt och inte t.ex. enligt 

gäldenärens subjektiva åsikt  

• T.ex. om gäldenären litat på konsumenttvistenämndens rekommendation till 

avgörande, men domstolens ståndpunkt har varit en annan och gäldenären 

har dömts att betala skulden  

• Ingen bedömning av hur betungande skulden är med hänsyn till gäldenärens 

betalningsförmåga krävs här  

• 11.1§ 1 punkten – sociala prestationshinder  

- Krävs dock inte svårartade omständigheter som gör gäldenären direkt insolvent, utan 

reda betalningssvårigheter kan vara en tillräcklig grund  

• 11§ ger domstolen fria händer att avgöra hur dröjsmålsräntan ska jämkas om den anser att 

villkoren för jämkning är uppfyllda 

• Enligt lagmotiven kan ett dröjsmålsräntebelopp vid behov nedsättas helt, dvs. nollbelopp 

• Dröjsmålsräntan kan också bestämmas att löpa från en senare tidpunkt eller räntesatsen för 

framtida dröjsmålsränta sänkas.  

4. PERSONASPEKTEN I EN FÖRPLIKTELSE  

4.1 TVÅPARTSFÖRHÅLLANDET GÄLDENÄR - BORGENÄR 
• Rättskapacitet – fysiska och juridiska personer 

• Rättshandlingsförmåga  

4.2.2 VEM BETRAKTAS SOM RÄTT GÄLDENÄR? 
• Vem som domstolen kan förplikta att uppfylla förpliktelsen och döma till att betala skadestånd 

eller dröjsmålsränta eller till andra påföljder om uppfyllelsen av förpliktelsen försummas. Även 

vem som har rätt att uppfylla förpliktelsen för gäldenärens räkning på ett sådant sätt att 

gäldenären befrias från ansvar (i praktiken mindre viktigt) 

• Hur avgör man vem som är bunden av en förpliktelse? 

- Olika beroende om förpliktelsen följer av lag eller grundar sig på rättshandling  



- För att lagbestämd förpliktelse ska uppstå måste alltid vissa i lagen föreskrivna 

innehållsrelaterade villkor vara uppfyllda, t.ex. att en part gjort sig skyldig till vållande, 

framgår ofta direkt då av lagen vem eller vad bundenheten gäller  

• T.ex. SkadeståndsL: arbetsgivare är skyldig att ersätta skada som arbetstagare 

förorsakar genom fel eller försummelse i arbetet  

- Framgår det inte direkt av lagen vem som är rätt gäldenär eller grundar sig 

förpliktelsen på oskrivna rättsregler och inte på lag -> tolkning av lagen och dessa 

rättsregler  

• När en förpliktelse grundar sig på rättshandling, är gäldenären den i vars namn förpliktelsen 

anses ingången  

- Dock möjligt med företrädare  

- Omyndiga har i vissa fall rättshandlingsförmåga, annars företrädare  

• HR – om inget annat har avtalats får gäldenären anlita biträden för att fullgöra sin prestation  

- Trots biträdet är gäldenären bunden av sin förpliktelse och förblir ansvarig för 

uppfyllelsen av förpliktelsen vare sig biträde anlitas eller inte  

• UND möjliga  

- I synnerhet om gäldenären uttryckligen förbundit sig att själv utföra prestationen 

- Också möjligt att parterna i avtalet namngett de biträden som gäldenären får anlita 

eller föreskrivit att gäldenären inte får anlita biträden än de som borgenären särskilt 

godkänner  

• HR – gäldenären får inte anlita biträden om innehållet i förpliktelsen är en arbetsinsats av en 

bestämd person, prestationer av personlig natur  

- T.ex. är en arbetstagare själv skyldig att utföra det arbete som hen är anställd för och i 

allmänhet inte har rätt att sätta en annan i sitt ställe 

- Finns också bestämda tjänsteprestationer som kan anses vara så bundna till en viss 

person att biträden inte får anlitas även fast inget uttryckligt avtal om ett förbud mot 

detta ingåtts, t.ex. advokat  

4.2.3 VEM BETRAKTAS SOM RÄTT BORGENÄR?  
• Till vem kan gäldenären prestera, på ett sådant sätt att förpliktelsen kan anses riktigt uppfylld 

och att prestationen befriar gäldenären från prestationsskyldigheten? Vem har rätt att i 

borgenärens namn yrka prestation eller gottgörelse för underlåten prestation?  

• HR – rätt att ta emot prestationen har i allmänhet åtminstone borgenären själv  

- UND – en fordran där borgenären har en intressebevakare -> som regel kan fordran 

endast betalas till intressebevakaren eller enligt dennes anvisningar till 

huvudmannens konto, om fordran ingår i de tillgångar som intressebevakaren 

förvaltar enligt FörmyndarskapsL  

- UND– en konkursgäldenärs fordran kan som regel betalas endast till konkursboet  

• Är förpliktelsen lagbestämd är den räta borgenären den som förorsakats den skada som gett 

upphov till skadeståndsfordran eller den som förlorat det förmögenhetsvärde som ska 

återbäras.  

• När förpliktelsen baseras på rättshandling är borgenären den som enligt reglerna om 

representation anses ha blivit part i avtalet eller den till vilken en ensidig rättshandling, t.ex. 

gåvoutfästelse, är riktad  



• Förutom borgenären kan också dennes representant ofta accepteras som mottagare av 

prestationen  

• Prestation till en annan part än den verkliga borgenären eller borgenärens representant kan 

ibland betraktas som giltig uppfyllelse av förpliktelsen, om gäldenären har handlat i god tro 

och andra situationsrelaterade förutsättningar är uppfyllda  

- Dock undantag som kräver särskild rättsgrund  

- Utgångspunkten att gäldenären bär risken för att prestationen hamnar hos fel person  

• Betalningsskydd  

- En förpliktelse anses blivit riktigt uppfylld även om prestationen har skett till fel 

person 

• Prestationen måste skett i god tro (betalaren varken visste eller borde ha 

vetat)  

- -> gäldenären får betalningsskydd 

- Möjligt framför allt vid byte av borgenär, överlåtelse av fordringsrätt  

4.3 FLERA GÄLDENÄRER ELLER BORGENÄRER 
• I ett obligationsrättsligt förhållande finns i princip endast två rättsliga positioner; gäldenärens 

och borgenärens. I positionerna kan det dock finnas flera än en person.  

4.3.2 FLERA GÄLDENÄRER  
• T.ex. flera personer som tillsammans hyr en lägenhet och förbinder sig att gemensamt stå för 

hyran  

• Kan även uppstå direkt av lag, t.ex. då flera personer förorsakar en skada gemensamt eller 

förorsakar samma skada oberoende av varandra  

• De två huvudsakliga typerna av förpliktelser med flera gäldenärer 

- 1. Solidariska förpliktelser 

- 2. Förpliktelser med delat ansvar -> pro rata – ansvar 

1. Solidariska förpliktelser 

• Varje gäldenär är solidariskt ansvarig för förpliktelsen i hela dess omfattning  

• Ett solidariskt skuldförhållande kan uppkomma genom rättshandling eller med stöd av 

bestämmelse i lag  

- Möjligt att parterna avtalar om solidariskt ansvar t.ex. i skuldebrevets villkor, men 

även utan uttryckligt avtal är solidariskt ansvar presumtionen enligt SBL 2.1§ då ett 

skuldebrev är utfärdat av flera utan förbehåll om delat ansvar. 

- Enligt SkadeståndsL 6:2 kan solidariskt skuldförhållande uppstå då 

• 1. Då skada förorsakats av två eller flera 

• 2. Då flera är skyldiga att ersätta samma skada 

• 1. HD 2013:49 

- E hade skadats genom brott av A och B (grov misshandel), C (misshandel) och D 

(medhjälp till misshandel). Enligt HD kunde C:s och D:s skadeståndsansvar gentemot E 

inte fastställas vara lägre än A och B fulla ansvar mot E bara pga. att deras 

straffrättsliga delaktighet i brottet var en annan. Gärningen hade begåtts i samråd och 

skadan hade kunnat förutses av dem alla -> solidariskt ansvar enligt HD 

• 2. HD 2008:62 



- Taket i en lantbrukshall ramlade in. Entreprenören dömdes till skadestånd för fel i 

uppfyllelsen av entreprenadprestationen och en myndighet dömdes att betala 

skadestånd pga. försummelse av sin tillsynsuppgift med stöd av en utomkontraktuell 

ansvarsnorm. Myndigheten dömdes endast svara för en del av den skada som 

entreprenören vållat, men till den delen var ansvaret solidariskt.  

- Grundar sig på att skadeståndsvållarnas ansvar var icke-kumulativt; en skadelidande 

kan inte få ersättning för samma skada av fler än en skadeståndsansvarig -> solidariskt 

ansvar  

- För det solidariska ansvaret saknar det betydelse om gäldenärernas ansvar uppfattas 

vara skadeståndsansvar eller annat skuldansvar, bara skulderna till sitt innehåll är 

icke-kumulativa. Saknar även betydelse om skyldigheten att betala dessa skulder har 

behandlats och fastställts i olika rättegångar. Endast skuldens grund och innehåll har 

betydelse 

• Solidariskt ansvar är oftast parallellt, dvs. borgenären enligt eget val får rikta ett yrkande om 

uppfyllelse av förpliktelsen mot vem som helst av de solidariska gäldenärerna  

- Finns det inte i situationen någon klar rättsgrund för att ansvaret skulle vara 

differentierat skall det tolkas så att ansvaret följer detta 

• Det solidariska skuldförhållandet kan även ibland vara sådant att en gäldenärs skuldansvar är 

primärt i förhållande till en annans, eller att gäldenärerna svarar för skulden på olika villkor.  

- T.ex. att var och en av gäldenärerna primärt bara ansvar för sin matematiskt 

bestämda andel av skulden, men om någon av dem inte kan betala sin del ska de 

övriga svara solidariskt för denna  

• Differentierat solidariskt ansvar  

- Behandlas i några viktiga lagar 

- BorgensL 3.1§ - en borgen anses vara subsidiär (enkel borgen) om den inte 

uttryckligen har ställts som proprieborgen eller något annat har avtalats 

• Ett annat viktigt exempel på ett solidariskt skuldförhållande där ansvaret r differentierat är en 

arbetsgivares och arbetstagares ansvar för en skada som arbetstagaren uppsåtligen eller av 

vållande förorsakat en utomstående 

- SkadeståndsL 3:11 – arbetsgivaren har principalansvar för sådan skada, medan 

arbetstagarens ansvar enligt SkadeståndsL 4:11 är mer begränsat  

• Trots HR enligt SkadeståndsL 6:2 är solidariskt ansvar, är arbetstagaren eller 

en med honom jämställd person ansvarig endast för det skadeståndsbelopp 

som den skadelidande inte kan få av arbetsgivaren eller någon annan 

principal 

- UND – om arbetstagaren vållat skadan uppsåtligen och således svarar för skadan 

enligt 4:11 -> solidariskt ansvar mellan arbetstagaren och arbetsgivaren enligt HR i 6:2 

• Den gäldenär som betalar en större del av skulden än sin matematiska andel har rätt att driva 

in det överbetalda beloppet hos de övriga gäldenärerna -> regressrätt  

2. Delat ansvar 

• Pro – rata ansvar: varje gäldenär är ansvarig endast för sin egen del av förpliktelsen 

- Mot en gäldenär som har betalat sin andel kan borgenären således inte framställa 

några krav med hänvisning till att någon av medgäldenärerna underlåtit att prestera 



• Ett skuldförhållande med flera gäldenärer är ett med delat ansvar åtminstone alltid när så 

uttryckligen avtalats eller kan anses ha avtalats  

• Sällsynt att delat ansvar regleras i lag 

• Av hävd har det även funnits en uppfattning om att vid benefika rättshandlingar, såsom gåva, 

ska ansvaret mellan flera gäldenärer anses vara delat, om inte annat uttryckligen har 

meddelats.  

• Har även ansetts att om flera personer får obehörig vinst på annans bekostnad, skall var och 

en av dem som fått sådan vinst anses ansvarig endast för återbäringen av sin egen, men inte 

de andras vinst, även om grunden för den obehöriga vinsten är densamma.  

• Det i praktiken viktigaste sättet på vilket delat skuldansvar uppstår är att en av de 

ursprungligen solidariskt ansvariga gäldenärerna, utan att prestera blir fri eller befrias från sitt 

ansvar, med den följden att det solidariska ansvaret även för de andras del upphör och 

övergår till att vara ett delat ansvar.  

- Bestämmelser om sådana rättsverkningar finns i BorgensL 18.1§ och PreksriptionsL 

19.2§ samt i L om offentlig stämning 9§.  

- Oklart om regeln om att det solidariska ansvaret upphör och övergår till att vara ett 

delat ansvar kan tillämpas även i andra situationer där en av flera solidariskt ansvariga 

gäldenärer blir fri från sitt ansvar. Norros: utan uttryckligt stöd i lag torde detta inte 

kunna betraktas som en allmän regel 

• Andelarna vid delat ansvar 

- Skuldandelarna kan fördela sig lika mellan gäldenärerna, dvs. enligt huvudavtalet, men 

kan också följa någon annan fördelningsgrund 

- Tolkning av den rättsgrund som gett upphov till det delade ansvaret 

• Samförpliktelse – regleras i DCFR men har inte en så stor obligationsrättslig betydelse 

(borgenären kan endast framställa yrkande uteslutande mot gäldenärerna gemensamt) 

• Alternativt ansvar – borgenären har rätt att välja mot vilken av flera gäldenärer som han vill 

rikta sitt prestationsyrkande, men genom att framställa ett sådan yrkande mot någon av dem 

utsläcker borgenären samtidigt sin rätt att fordra prestation av någon av de andra.  

4.3.3 FLERA BORGENÄRER  
• Ett fordringsförhållande med flera borgenärer kan uppstå genom en uttrycklig rättshandling, 

men en fordran kan även övergå från en person till flera t.ex. genom arv. En faktisk händelse 

kan även skapa en lagbestämd förpliktelse med flera borgenärer, t.ex. HD 2008:63 (en 

fordringsrätt för två borgenärer hade uppstått genom att motparten i en rättegång hade 

ålagts att ersätta dessa borgenärers gemensamma rättegångskostnader) 

• Tre huvudsakliga typer 

- 1. För borgenärerna solidariska fordringsrätter (solidarfordringar) 

- 3. Delade fordringsrätter 

- 3. Samfodringsrätter  

• När borgenärernas fordringsrätt är solidarisk kan gäldenären uppfylla förpliktelsen genom att 

prestera till någon av borgenärerna  

- T.ex. ett för flera personer gemensamt bankkonto som de alla har självständig rätt att 

använda  

- Osäkert för enskilda borgenärer eftersom fordringsrätten kan upphöra om någon av 

medborgenärerna kräver uppfyllelse av gäldenären och även får ta emot den 



• Efterutjämning – de andra borgenärerna har rätt att få sin andel av den som 

mottagit prestationen, enligt det inbördes förhållandet mellan borgenärerna  

• Delad fordringsrätt – var och en av borgenärerna har en självständig rätt att yrka prestation av 

gäldenären, men enbart för sin andel 

• Samfordringsrätt – prestation kan ske enbart till alla borgenärer gemensamt 

- Förpliktelsen blir inte uppfylld om gäldenären fullgör sin prestation så att den kommer 

endast en av borgenärerna till godo 

- SamäganderättsL kan i vissa fall bli tillämplig i fråga om samfordringsrätter 

- Kan en av borgenärerna yrka uppfyllelse (till förmån för samtliga borgenärer) eller 

kräver också ett sådant yrkande ett gemensamt beslut av borgenärerna? Den senare 

måste anses troligare 

• Om en fordringsrätt uppstår för flera borgenärer utan att det är möjligt att t.ex. med ledning 

av ett uttryckligt avtalsvillkor konstatera huruvida fordringsrätten är en solidarfordran, delad 

fordringsrätt eller samfordringsrätt, ska fordringsrätten då presumeras vara någon av dessa 

tre typer? Eller ska de tre typerna uppfattas som jämbördiga alternativ och genom prövning in 

casu skall det fastställas vilken typ som gäller?  

- HD 2008:63 

• En bank hade dömts att betala de äkta makarna A:s och B:s gemensamma 

rättegångskostnader, som dock främst A hade stått för. A ansökte om 

utmätning av beloppet. Banken motsatte sig denna och hänvisade till att den 

hade kvittat den skuld som ersättningen utgjorde för banken mot bankens 

motfordran på B. HD konstaterade att en borgenär enligt allmänna 

obligationsrättsliga principer anses ha rätt att driva in endast den del av en 

gemensam fordran som motsvarade denna borgenärs andel enligt huvudtalet, 

såvida inget annat avtalats eller annars bestämts beträffande fördelningen.  

• HR -> den gemensamma fordringsrätten är delad  

- Odelbara fordringsrätter har primärt ansetts vara samfordringsrätter 

• Vid delad fordringsrätt bestäms borgenärernas andelar i första hand på basis av den 

rättshandling som ligger till grund för fordringsrätten eller annan tillämplig norm.  

- I avsaknad av explicit stöd i en norm torde det vara naturligt att söka ledning genom 

analog tillämpning av reglerna om delning av gäldenärsansvaret så dessa är flera  

- Gäldenärernas andelar av skuldansvaret bestäms i första hand enligt den nytta som de 

olika gäldenärerna fått som vederlag för sin skuld och i andra hand enligt huvudtalet  

- -> andelarna av en fordringsrätt torde i första hand bestämmas enligt borgenärernas 

insats för förvärvet av fordringsrätten och i andra han huvudtalet 

4.4 PERSONBYTE I OBLIGATIONSRÄTTSLIGA RELATIONER  

4.4.1 ALLMÄNT OM PERSONBYTE I EN OBLIGATIONSRÄTTSLIG RELATION  
• UP – fixerad personkrets -> bindande förpliktelse som i regel skapar en fordringsrätt för en 

personkrets vars sammanslutning inte förändras utan särskild rättsgrund  

• Den vanligaste situationen då personerna i ett obligationsrättsligt förhållande byts ut borde i 

praktiken vara inbetalningar som sker på bankkonton samt arv 

- Juridiskt sett en överföring av en fordringsrätt mot banken 

• Factoringfinansiering  



- Ett företag överlåter eller pantsätter sina fakturerade försäljningsfordringar till ett 

särskilt factoringföretag, som omedelbart betalat ett kontant vederlag till 

säljarföretaget för fordringarna.  

• Leasingfinansiering 

- Leverantören av en maskin eller anordning säljer den till leasingföretaget, dvs. en 

bank eller något annat finansieringsföretag, som i sin tur hyr ut den till 

slutanvändaren.  

• Mellan leverantören och slutanvändaren uppkommer inget egentligt 

avtalsförhållande 

- Leasingföretaget och slutanvändaren kommer oftast överens om att leasingföretaget 

inte ansvarar för leasingobjektets egenskaper eller funktion 

- För att slutanvändaren ska få skydd vid fel i den leasade varan, är det vanligt att 

leasingföretaget till slutanvändaren överlåter sin rätt att framställa yrkanden 

gentemot leverantören med anledning av fel i leasingobjektet.  

• Omstrukturering av företag 

• Tre huvudtyper av obligationsrättsliga personbyten  

- 1. Universalsuccession 

- 2. Överlåtelse (cession) av fordringsrätt 

- 3. Byte av gäldenär 

• Universalsuccession – en parts rättsställning i sin helhet övergår på ett annat rättssubjekt  

- Inte möjlig genom avtal, endast med stöd av lag 

- Sker bl.a. vid arv, där arvlåtarens rättsställning med vissa begränsningar övergår på 

hens arvingar, samt vid fusion av bolag, där det överlåtande bolagets rättigheter och 

skyldigheter blir en del av det övertagande bolagets rättigheter och skyldigheter 

- HR – både överlåtarens fordringsrätter och förpliktelser övergår på mottagaren på 

sinsemellan liknande sätt  

• Singularsuccessionerna – de situationer där en enskild förmögenhetsrättighet, t.ex. ägande- 

eller nyttjanderätten till ett föremål, övergår från en person till en annan genom t.ex. köp, 

byte eller gåva.  

4.4.2 ÖVERLÅTELSE AV FORDRINGSRÄTT 
• HR – i ett obligationsrättsligt förhållande får borgenären fritt överlåta sin fordringsrätt till en 

tredje person  

- Oberoende om den grundar sig på lag eller rättshandling  

• UND – lagstadgade begränsningar, förekommer främst i situationer där fordringsrätten har en 

social eller annars personlig karaktär -> kan även anses vara en allmän princip att en 

fordringsrätt gällande en personlig insats inte kan överlåtas utan gäldenärens samtycke  

- T.ex. ArbetsavtalsL 1:7.1 – parterna i ett arbetsavtal får i regel inte överföra sina 

rättigheter eller skyldighet som härrör från arbetsavtalet på tredje part utan samtycke 

av den andra avtalsparten  

• UND – rätten att överlåta en fordringsrätt kan begränsas genom villkor i den rättshandling 

genom vilken det obligationsrättsliga förhållandet uppstått, såsom genom avtalsvillkor 

• Binder ett i en rättshandling intaget förbud att överlåta en fordringsrätt också en mottagare 

till vilken rätten överlåts, i strid med förbudet? 



- Utgångspunkten i nordisk rätt har varit att ett förbud att överlåta en fordringsrätt 

gäller också i förhållande till tredje man 

• Har dock i rättspraxis inte gällt t.ex. vid konkurs, utsökning eller då 

förvärvaren var i motiverad god tro 

Överlåtelsens inverkan på fordringsrättens innehåll 

• HR – innehållet påverkas ej 

- SBL 27§: gäldenären trots överlåtelsen är skyldig att fullgöra enbart den prestation 

som hen var skyldig till i förhållande till den ursprungliga borgenären 

- -> samma regel anses gälla andra förpliktelser också 

• Gäller även skadeståndsskulder -> en skadeståndsfordran kan fritt överlåtas på tredje part, 

men endast i den omfattning som överlåtaren själv har haft möjlighet att få skadestånd av den 

ersättningsskyldige  

- En skadeståndsfordran kan överlåtas endast till sitt ursprungliga belopp i € 

• Överlåtelsen av en fordringsrätt kan dock inverka på betalningsplatsen 

- Enligt principen i SBL 3.1§ - betalningen ska i allmänhet ske i borgenärens bostad eller 

affärslägenheten  

- Överlåtelse -> ny betalningsplats 

• SBL 3.1§ 3 meningen: överlåtelsen av en fordringsrätt kan inte innebära att 

fordran betalas i ett annat land än det ursprungliga -> den tidigare 

betalningsplatsen tillämpas då för att skydda gäldenären 

• HR vid naturaförpliktelser – överlåtelsen påverkar inte platsen för uppfyllelsen av förpliktelsen 

• En överlåtelse av fordringsrätt medför ofta åtminstone ett visst behov av att ändra innehållet, 

t.ex. prestationsplatsen eller de praktiska arrangemangen  

• Lojalitetsprincipen: gäldenären ska tåla att innehållet i prestationsskyldigheten till följd av en 

överlåtelse av fordringsrätten förändras på ett sätt som inte har större betydelse  

- Medför ändringarna tilläggskostnader -> gäldenären har rätt att få ersättning för dem 

- UNIDROIT PICC – rätten till en naturaprestation överlåtas endast om överlåtelsen inte 

innebär att förpliktelsen blir avsevärt betungande för gäldenären  

- UNIDROIT PICC – gäldenären har rätt att få ersättning av överlåtaren eller förvärvaren 

för alla de kostnader som överlåtelsen medför för gäldenären  

• Gäldenärens invändningsrätt 

- Följer av principen i SBL 27§ enligt vilken överlåtelsen av fordringsrätt i allmänhet inte 

ger förvärvaren en bättre rätt mot gäldenären än vad överlåtaren hade  

- -> gäldenären, oftast, har rätt att mot förvärvaren framställa samma invändningar 

som hen hade kunnat framställa mot överlåtaren  

- Rätten påverkas inte i regel av om invändningsgrunden kommit upp före överlåtelsen 

eller efter, bara grunden på ett verkligt sätt ansluter sig till den fordran som överlåtits 

• Har gäldenären förutom invändningsrätten rätt att yrka en sådan prestation av förvärvaren 

som hör samman med fordran och som gäldenären kunde ha yrkat av överlåtaren? 

- SBL 27§ har ansetts endast gälla invändningsrätten och inte berört rätten att yrka 

prestation 

- UND – en konsument som förvärvat en konsumtionsnyttighet genom att uppta en i 

KSL 8:8,2 avsedd nyttighetsbunden kredit har rätt att framställa prestationskrav mot 

förvärvaren 



• Kan framställa ett sådant yrkande som konsumenten vid avtalsbrott hade 

kunnat framställa mot säljaren eller tjänsteleverantören 

• HD har i några fall ansett att gäldenären även utan stöd i skriven lag har en liknande rätt att 

framställa yrkanden mot en finansiär 

• UND – främst gällande löpande skuldebrev samt även vid överlåtelsen av sådana vanliga 

skuldebrev, enligt SBL, finns det invändningar som saknar verkan mot förvärvaren  

- Förvärvaren är i en stor del av situationerna skyddad mot gäldenärens invändningar 

om att det enligt skuldebrevet eller avtalet är förbjudet att överlåta fordringsrätten  

- En godtroende förvärvare skyddas enligt 34§ AvtalsL mot gäldenärens invändning om 

att den handling som förpliktelsen grundar sig på har upprättats för skens skull 

Löpande skuldebrev 

• Undantag från SBL 27§ om att överlåtelsen inte påverkar fordringsrätten innehåll  

• Löpande skuldebrev är utformade för att främja en effektiv omsättning av skuldebrevet, i 

motsats till vanliga skuldebrevsskulder och andra sedvanliga förpliktelser där överlåtelse är en 

undantagssituation 

• Den omfattande invändningsrätten som gäller för vanliga skuldebrev skulle försvaga 

möjligheterna att omsätta ett löpande skuldebrev -> hos den som överväger att köpa 

fordringsrätten uppstår ett behov att i förväg utreda vilka grunder för invändningar det kan 

finnas  

• Skuldebrev – värdepapper -> skuldebrevet är bärare av den fordringsrätt som är bunden till 

själva dokumentet och dess innehav  

• Enligt definitionen i SBL 11.1§ är löpande skuldebrev ett skuldebrev som är ställt till 

innehavaren eller till viss man eller order  

- Innehavarskuldebrev -> att det är ställt till innehavaren innebär att det i skuldebrevet 

konstateras att borgenärens rättigheter tillkommer den som vid en bestämd tidpunkt 

har skuldebrevet i sin besittning  

• Även sådana skuldebrev av vilket det inte framgår till vem betalning ska ske 

• Orderskuldebrev (ställt till viss man eller order) -> borgenären definieras genom att namnet 

på den ursprungliga borgenären nämns med tillägget ”eller order” eller med något annat 

motsvarande uttryckt.  

- HR – inte bara den ursprungliga borgenären utan även förvärvaren och de följande 

förvärvarna har rätt att bestämma om vidareöverlåtelse och således till vem 

fordringen skall uppfyllas 

- Kan dock begränsas genom uttryckliga bestämmelser i skuldebrevet  

• Borgenärspresumtionen -> den som vill driva in fordran ska ha skuldebrevet i sin besittning, 

gäller både innehavar- och orderskuldebrev  

• HR vid löpande skuldebrev: borgenären har invändningsskydd  

- I situationer som omfattas av invändningsskyddet skyddas förvärvaren av löpande 

skuldebrev mot gäldenärens påståenden, även om dessa skulle ha haft verkan i 

förhållande till den ursprungliga borgenären eller andra tidigare ägare av skuldebrevet  

• Överlåtelse krävs för att förvärvaren ska få invändningsskydd (SBL 15§)  

- Som överlåtelse betraktas i allmänhet åtminstone köp, byte och gåva 

- Enligt SBL 10§ betraktas vid tillämpning av SBL även pantsättning av skuldebrev som 

överlåtelse 



• Invändningsgrunderna kan delas in i svaga och starka 

- Stark – kan framställas också mot en sådan förvärvare som varit i god tro 

- Svag – kan inte framställas om förvärvaren varit i god tro  

• Svaga – SBL 15§  

- 1. Invändningar om att skuldförhållandet är ogiltigt enligt AvtalsL 29–33§ 

- 2. Invändningar om att skuldförhållandet ursprungligen saknat grund till följd av att 

kreditbeloppet utbetalats eller av någon annan motsvarande orsak 

- 3. Invändningar om att ett skuldförhållande som ursprungligen uppstått på ett giltigt 

sätt före den senaste överlåtelsen har upphört eller förändrats till följd av betalning, 

avtal, kvittning, uppsägning, dom eller annan sådan orsak 

- 4. Invändningar om att skuldebrevet är en sådan för skens skull upprättad handling 

som avses i AvtalsL 34§  

- 5. Invändningar om att gäldenären inte hade för avsikt att omsätta det löpande 

skuldebrevet, utan att skuldebrevet efter underskriften utan gäldenärens vilja kommit 

ur hens besittning  

• Starka – SBL 17§  

- 1. Skuldebrevet är förfalskat 

- 2. Skuldebrevet har undertecknats av någon som uppträtt som gäldenären eller 

gäldenärens representant, men som saknar lagenlig rätt att handla på gäldenärens 

vägnar 

- 3. Skuldebrevet är ogiltigt pga. att gäldenären tvingats utfärda skuldebrevet genom 

att ett i AvtalsL 28§ avsett grovt tvång använts mot hen  

- 4. Skuldebrevet har utfärdats an någon omyndig eller någon som handlat under 

inflytande av rubbad själsverksamhet 

- 5. Ett förstört eller från ägaren förkommet skuldebrev har dödats genom 

domstolsbeslut med stöd av L om dödande av urkunder -> det fysiska skuldebrevet 

har förlorat sin betydelse som värdepapper 

- 6. Betalningsskyldigheten har uppfyllts genom att skuldbeloppet har deponerats hos 

behörig myndighet 

- 7. Skulden har upphört eller förändrats genom företagssanering eller skuldsanering 

för privatpersoner 

• Överlåtarens ansvar  

- Har överlåtelsen av fordringsrätten skett i anslutning till fullgörelsen av ett avtal, dvs. 

försäljning av en fordringsrätt eller att betalning sker genom överlåtelse av en 

fordringsrätt, kan en brist i överlåtelseobjektet utgöra ett avtalsbrott mellan 

överlåtaren och förvärvaren och ge anledning till de följder som är möjliga när ett 

sådant har inträffat 

- Också möjligt att ett avtal om överlåtelse av en fordringsrätt anses vara helt ogiltigt 

• Normunderlaget  

- KöpL – även tillämplig på köp av fordringsrätt oberoende av om skuldebrev utfärdats 

eller inte  

- SBL 9§ - specialbestämmelse om överlåtarens ansvar vid överlåtelse av skuldebrev  

• Företräde framför KöpL  

• Har även ansetts vara analogt tillämplig på överlåtelse av andra fordringar än 

skuldebrevsfordringar  



• SBL 9§ - om ett skuldebrev på annat sätt än genom gåva överlåts till en annan, svarar 

överlåtaren för fordringens giltighet, utom när mottagaren visste eller borde ha vetat att 

fordran var ogiltig  

- Ogiltig t.ex. om fordran uppkommit på giltigt sätt, men senare har upphört eller 

minskat till följd av betalning, kvittning, preskription, prisnedsättning eller hävning av 

avtal  

- Rättsreglerna om borgenärens invändningsskydd är primära i förhållande till denna 

bestämmelse -> förvärvaren kan inte i förhållande till överlåtaren åberopa 

bestämmelsen i SBL 9§ med anledning av invändningar som gäldenären framställts 

mot förvärvaren, om invändningarna är sådana som omfattas av förvärvarens 

invändningsskydd  

• SBL 9.2§ - överlåtaren är inte ansvarig för gäldenärens betalningsförmåga om överlåtaren inte 

särskilt åtagit sig ett sånt ansvar  

- 9§ gäller bara den juridiska giltigheten, inte fordrans faktiska värde  

• Om en överlåten fordran är ogiltig (enligt så som avses i SBL 9.1§) + förvärvaren varit i god tro 

-> strikt ansvar för överlåtaren (inte beroende av vållande) 

- Överlåtaren ska försätta förvärvaren i samma ekonomiska ställning som förvärvaren 

hade uppnått i den ändelse att fordran hade varit giltig 

• Detta ansvar är inte begränsat till att endast gälla i relation till överlåtelsens egentliga 

avtalspart, utan också till personer längre ner i överlåtelsekedjan  

Betalningsskydd  

• HR – gäldenären bär risken för misstag beträffande vem som är borgenär -> prestation till fel 

person befriar inte gäldenären från hens prestationsskyldighet i förhållande till den rätta 

borgenären  

- Vid överlåtelse blir förvärvaren fullt ut borgenär i fordringsförhållandet, medan 

överlåtarens borgenärsställning upphör att existera  

• Då en fordringsrätt har överlåtits kan gäldenärens misstag om vem som är rätt borgenär yttra 

sig på främst två sätt 

- 1. Gäldenären betalar till den tidigare borgenären, som redan har hunnit överlåta 

fordringsrätten till en annan  

- 2. Gäldenären betalar till den som gäldenären tror att är ny borgenär, men som de 

facto inte har borgenärsställning  

• Gäldenären kan under de förutsättningar om vilka närmare föreskrivs i lagen 

få betalningsskydd  

• SBL 29§ - en betalning till överlåtaren är giltig om gäldenären har varit i motiverad god tro 

beträffande händelserna kring överlåtelsen  

- Gäller vanliga skuldebrev och situationer där gäldenären betalat till en tidigare 

borgenär som sedan överlåtit fordringsrätten vidare  

- Har brett analogt tillämpningsområde, HD har i ett fall ansett bestämmelsen var 

uttrycklig för en allmän princip 

•  Förefaller inte heller finnas hinder för att regeln i SBL 29§ även kan tillämpas på andra 

fordringar än penningfordringar, naturaförpliktelser 



• SBL 30§ - gäldenären kan under vissa förutsättningar få betalningsskydd även för en betalning 

som gäldenären har gjort till en person som gäldenären hade motiverad anledning att tro att 

förvärvat fordran, men som dock inte gjort det  

- Bestämmelsen gäller situationer där någon åberopar skriftlig överlåtelse av enkelt 

skuldebrev samt även muntliga meddelanden, om överlåtaren själv framför 

meddelanden  

- God tro förutsätts  

- Begränsas dock av att betalningsskydd överhuvudtaget inte ges när 

överlåtelsehandlingen varit förfalskad eller överlåtelsen belastas av någon annan i SBL 

17§ avsedd stark invändningsgrund  

• Vid löpande skuldebrev är gäldenärens betalningsskydd i hög grad kopplad till innehav av 

skuldebrev  

- Innehavarskuldebrev: gäldenären kan alltid på ett giltigt sätt betala till innehavaren av 

skuldebrevet, förutsatt att gäldenären handlat i god tro (SBL 19.1§) 

- Orderskuldebrev: gäldenären ska vid betalningen ha varit i god tro samt två 

alternativa villkor ställs: (SBL 19.2§) 

• 1. Att betalningsmottagaren uppfyller eller på skäliga grunder kan antas 

uppfylla villkoren för borgenärspresumtion i SBL 13.2§ (har skuldebrevet i sin 

besittning och kan visa fram en obruten kedja av sammanhängande, till 

mottagaren fortgående överlåtelser, eller 

• 2. Kan antas vara berättigad att handla på borgenärens vägnar  

• UND från 19§ -> SBL 20§  

- Gäller då ett löpande skuldebrev har överlåtits i en ny borgenärs besittning, men där 

gäldenären trots detta till den tidigare borgenären betalar  

• 1. Förfallen ränta 

• 2. En sådan förfallen avbetalning som enligt skuldebrevet ska betalas vid en 

viss tidpunkt  

- Gäldenären får betalningsskydd under den förutsättningen att han inte visste och inte 

heller borde ha vetat att skuldebrevet överlåtits till en annan borgenär  

4.4.3 BYTE AV GÄLDENÄR 
• HR – byte av gäldenär kräver samtyckte, såvida inte annat följer av lag  

- Undantag enligt lag är t.ex. att aktier enligt huvudregeln i aktiebolagslagen kan 

överlåtas fritt  

• UND  

- Främst olika fall av universalsuccession, t.ex. arv eller fusion av aktiebolag  

• Villkor för byte av gäldenär  

- 1. En ny gäldenär i förhållandet till borgenären ska förbinda sig till motsvarande 

prestationsskyldighet som den föregående gäldenären  

- 2. Borgenären ska befria den tidigare gäldenären från hens prestationsskyldighet 

- 3. Den tidigare gäldenären ska i vissa situationer samtycka till denna befrielse och 

avstå från sin egen rätt till prestation 

• 1. Den nya gäldenärens förbindelse  

- Kan vara en ensidig (utan samtycke av borgenären)  



• Leder inte direkt till att den som vill bli gäldenär har rätt att utan borgenärens 

samtycke börja uppfylla gäldenärens förpliktelse -> frågan måste avgöras 

enligt reglerna om rätten att använda biträde för att fullgöra en prestation -> 

HR: tillåtet med biträde om det inte förbjudits i avtalet eller om prestationen 

är av personlig karaktär  

• 2. Befriande av tidigare gäldenär från ansvar 

- Sker en sådan befrielse inte, men har den som vill överta gäldenärsställningen trots 

detta förbundit sig till prestationsskyldighet tillsammans med gäldenären -> solidariskt 

gäldenärsansvar  

- HD 2003:75 – LÄS s. 420 

• 3. Den tidigare gäldenärens acceptans vid ansvarsbefrielse  

- Krävs i vissa situationer 

- Till borgenärens förpliktelser i vissa situationer även hör att tillåta att prestationen 

utförs av uttryckligen en bestämd gäldenär, vilket på motsvarande sätt för gäldenären 

skapar en obligationsrättsligt skyddad rätt till prestation.  

- Rätten att utföra prestationen kan i sig ha betydelse för gäldenären i situationer där 

prestationsmöjligheten är värdefull för gäldenären, t.ex. som arbetserfarenhet eller 

arbetsprov. I sådana situationer kan gäldenären ha en rationell orsak att motsätta sig 

gäldenärsbytet.  

Ett gäldenärsbytes inverkan på förpliktelsens innehåll  

• Frågan om innehållet i en gäldenärsposition, som genom byte uppkommit, blir en fråga om 

tolkning av avtalet mellan borgenären och den nya gäldenären, eller tolkning av den nya 

gäldenärens viljeförklaring ifall gäldenärsbytet grundat sig på en ensidig viljeförklaring av 

gäldenären  

- Har ingenting sagts om innehållet i den nya gäldenärens förpliktelse -> tolkningen 

utgår från innehållet i rättsförhållandet mellan borgenären och den tidigare 

gäldenären  

• HR – den nya gäldenären kan i sitt förhållande till borgenären i regel åberopa samma 

omständigheter som den tidigare gäldenären  

- Gäller bara när omständigheterna hänför sig till den förpliktelse där gäldenärsbytet 

skett  

4.4.4 BYTE AV AVTALSPART  
• Då en part i ett ömsesidigt avtalsförhållande byts ut mot en annan  

- Specialregler i lagar om särskilda typer av avtal har företräde  

• Särskilt i lag reglerade situationer 

- T.ex. jordlegolagen samt lagarna om hyra av bostads- och affärslägenhet 

• När särskilda lagbestämmelser om byte av avtalspart för en avtalstyp inte finns -> principerna 

om överlåtelse av fordringsrätt och byte av gäldenär ska tillämpas  

- Avtalsförhållandet ska uppfattas delas i sina olika delar, dvs. i enskilda, åt olika håll 

riktade förpliktelser, och överlåtelsen av dessa förpliktelser ska bedömas var för sig  

 



4.5 REGRESSRÄTTER  
• Återkravs- eller regressyrkande – den som i sista hand har fullgjort en förpliktelse kan yrka 

gottgörelse av den för vars räkning eller för vars skull prestationen gjordes  

• Inga allmänna bestämmelser om regressrätt och kan inte heller ses som en normativt enhetlig 

typ av fordringsrätt 

• Dock processuella särdrag – i RB nämns att en tvistemålspart har möjlighet att få ett 

regresskrav som har samband med målet prövat i samma rättegång som huvudkäromålet  

• Viktigaste typerna av regressrätt 

- 1. En enligt skuldebrev solidariskt ansvarig gäldenärs regressrätt mot en medgäldenär 

(SBL 2.2§)  

- 2. Regressrätt enligt SkadeståndsL 

- 3. Borgensmans regressrätt (28 och 31§)  

- 5. Regressivt skadeståndsyrkande i en avtalskedja  

- 6. Allmän regressrätt  

4.5.2 VIKTIGA FORMER AV REGRESSRÄTT  
1. En solidariskt ansvarig gäldenärs regressrätt   

• SBL 2.2§  

- Då någon av gäldenärerna betalat gälden, har han rätt att av varje annan 

medgäldenär kräva dennas andel  

• Regressrätt mot medgäldenärerna uppstår redan då en gäldenär betalat ett belopp som 

överstiger hens egen andel av skulden, kräv således inte att hen betalat hela skulden  

• Hur bestäms skuldandelarna?  

- Inget avtal -> dispositiva rättsnormer tillämpas  

- Regleras inte i SBL  

- Hävdvunna uppfattningen: den primära grunden för ansvarsfördelningen är hur det 

vederlag som legat till grund för skulden, t.ex. kreditbeloppet eller nyttan, har fördelat 

sig mellan gäldenärerna  

- Gäller bara den inbördes ansvarsfördelningen!  

- Motsvaras den solidariska skulden inte av något vederlag eller är det omöjligt att 

klarlägga hur vederlaget fördelat sig -> skuldansvaret fördelas enligt huvudtalet  

• Insolvens hos en solidariskt ansvarig gäldenär? 

- SBL 2.2§ - regel om utjämning i efterhand 

- Tre alternativa villkor  

• 1. Den solidariskt ansvariga gäldenären är uppenbart insolvent  

• 2. Den solidariskt ansvariga gäldenärens vistelseort är okänd  

• 3. Den solidariskt ansvariga gäldenären som har betalat skulden har krävt den 

andra solidariskt ansvariga gäldenären på hans andel eller på ett 

ändamålsenligt sätt sänt ett meddelande om betalningskravet, men betalning 

har inte skett inom en månad därefter 

• I SBL finns ingen egentlig definition av insolvens. Enligt ÅtervinningsL 4§ och KonkursL 2:1.2 

innebär insolvens att gäldenären inte kan betala sina skulder när de förfaller till betalning och 

att denna oförmåga inte endast är tillfällig 



• Regeln om efterutjämning -> varje solidariskt ansvarig gäldenär ska betala sin andel av den 

brist som uppstått genom att en av de solidariskt ansvariga gäldenärerna inte har betalat sin 

andel 

- Bristen delas i samma proportion som de återstående gäldenärerna i första hand varit 

ansvariga för den ursprungliga skulden 

• Efterutjämningen av skuldansvaret befriar inte den insolventa gäldenären från 

regressansvaret  

• När en solidariskt ansvarig gäldenär enligt regeln om efterutjämning betalar 

något till en annan gäldenär, uppstår för betalaren en regressrätt mot den 

gäldenär vars insolvens varit orsaken till att efterutjämningen verkställde.  

• Samtidigt minskar den ursprungliga betalarens regressrätt mot den insolventa 

gäldenären  

• Exempel på s. 433 

2. Regressrätt med stöd av skadeståndslagen  

• SkadeståndsL 6:3 – reglerar den inbördes ansvarsfördelningen mellan solidariskt ansvariga 

skadeståndsskyldiga och regressrätten mellan dem 

- Storleken av den andel som var och en svarar för bestäms ”enligt vad som prövas 

skäligt, med hänsyn till den större eller mindre skuld, som ligger envar 

skadeståndsskyldig till last, den fördel skadefallet måhända medfört och övriga 

omständigheter” 

- Primära fördelningsgrunden: om skadefallet direkt medfört nytta för någon ab 

skadevållarna -> i allmänhet motiverat att låta denna ensam stå för skadan till värdet 

av denna nytta 

- Fördelning enligt huvudtalet blir tillämplig i sista hand då fördelningen inte kan 

baseras på nyttan något fått genom skadefallet, graden av vållande eller någon annan 

innehållsrelaterad omständighet 

- HD 1965 II 20, HD 1968 II 64 

- Detta gäller bara situationer där ansvarsgrunden för ALLA skadevållare är 

SkadeståndsL och det inte är frågan om principalansvar enligt 4:3.  

• SkadeståndsL 6:3.2 – en solidariskt ansvarig skadeståndsgäldenär som har betalat skadestånd 

utöver sin egen andel har rätt att av var och en av de övriga skadeståndsskyldiga kräva in vad 

hen har betalat för deras räkning 

- Även bestämmelser om efterutjämning, men en viss skillnad från regeln i SBL (inget 

kriterium att beloppet inte betalats inom en månad).  

- Enligt denna blir efterutjämning aktuell endast när 

• 1. Någon av de skadeståndsskyldiga har kommit på uppenbart obestånd eller 

• 2. Den skadeståndsskyldigas vistelseort är okänd  

• SkadeståndsL 4:3 – om arbetsgivares eller annan principals rätt att få skadestånd av en 

arbetstagare eller någon med arbetstagare jämförbar person, på den grunden att principalen 

har blivit tvungen att med stöd av sitt principalansvar ersätta den skada som arbetstagaren 

har förorsakat  

- Borgenärens (arbetsgivarens) regressrätt bestäms inte utgående från det belopp som 

principalen själv betalat, utan arbetstagarens betalningsskyldighet mot arbetsgivaren 



är bunden till samma förutsättningar som arbetstagarens ansvar mot en utomstående 

(SkadeståndsL 4:1)  

- Arbetstagarens regressansvar mot arbetsgivaren är dock strängare än hens ansvar 

mot en utomstående; en arbetstagare med undantag från de situationer där 

arbetstagaren har vållat skadan uppsåtligen kan bli skadeståndsskyldig mot en 

utomstående endast om skadeståndet inte kan fås ut av arbetsgivaren (SkadeståndsL 

6:2)  

3. En borgensmans regressrätt  

• En borgensmans regressrätt mot  

- a. Huvudgäldenären  

- b. De övriga borgensmännen 

• a. BorgensL 28§ - borgensmannen har rätt att av gäldenären få det belopp av 

huvudförpliktelsen som han pga. sin borgensförbindelse har betalat till borgenären  

- Tvingande om borgensmannen är en enskild borgensman som avses i 6 punkten i 

BorgensL 2§ 

- När regressrätten väl uppstått kan borgensmannen avstå från den 

• Men en huvudgäldenär som hävdar att borgensmannen har avstått från sin 

regress måste lägga fram trovärdiga bevis, HD 1997:137  

• b. HR - BorgensL 31§ - det inbördes förhållandet mellan borgensmännen är beroende av 

tidpunkten när borgen ställdes.  

- Skillnad görs mellan  

• 1. Borgensförbindelser som har ingåtts samtidigt eller så att de varit beroende 

av varandra  

• 2. Borgensförbindelser som har ställts under olika tider och oberoende av 

varandra  

• 1. 31.1§ om samtidigt ingångna borgensförbindelser - har inget annat överenskommits om 

borgensmännens inbördes ansvar, har en borgensman som ansvarar parallellt med de övriga 

borgensmännen rätt att av varje annan borgensman få en enligt huvudtalet bestämd andel av 

det belopp som han har betalat pga. sin förbindelse 

- Uttrycket ”beroende av varandra” ska enligt lagens förarbeten tolkas så att man tar i 

beaktande om borgensmännen då de ingick borgensförbindelsen förutsatte att det 

fanns också andra borgensmän till huvudförbindelsen 

- Regressrätten gäller alltså endast det belopp varmed borgensmannens avbetalning på 

huvudförbindelsen överstiger hans egen andel 

- Krävs att den borgensmannen gjort en betalning som har minskat den andra 

borgensmannens borgensansvar  

• Om två borgensmän vardera ställts borgen på 30 000€ av en skuld på 100 

00€. Om den ena borgensmannen betalar hela det belopp han ställt borgen 

för (30 000) minskar denna betalning inte på den andra borgensmannens 

ansvar -> ingen regressrätt 

• 2. 31.2§ om borgensförbindelser som ingåtts under olika tider – en senare borgensman har 

rätt att av en borgensman som tidigare ställt borgen för samma förbindelse kräva in hela det 

belopp som den senare borgensmannen har betalat med stöd av sin förbindelse, men den 

tidigare borgensmannen har inte samma rätt mot den senare  



- Differentieringsregeln motiveras av att en borgensman inte kan få fördel av en sådan 

senare tilläggsborgen som hen inte kunnat förutse när hen ställde sin egen borgen. 

Sänker också tröskeln för en ny borgensman att ställa borgen vid sidan av tidigare  

- Exempel s. 445  

- Ingen förutsättning att borgensmannens prestation ska ha minskat den andra 

borgensmannens borgensansvar  

• BorgensL 31.3§ - efterutjämning  

- En borgensman får rätt till efterutjämning om någon av medborgensmännen är 

betalningsoförmögen på det sätt som anges i lagens 21§ eller inte har betalat 

regressfordran inom en månad efter att det krävdes av hen  

- -> den borgensman som framställts regressyrkandet får då rätt att kräva att de andra 

borgensmännen betalar sin andel av den obetalda regressfordran  

• Andelarna bestäms så som borgensmännen också annars varar för en 

regressfordran 

• Förutom regressrätten skyddas borgensmannens ställning av att en borgensman som gjort en 

betalning till borgenären kan förvärva rätt till den säkerhet som huvudgäldenären lämnat till 

borgenären som säkerhet för sin skuld, t.ex. en sakpant 

4. Regressiva skadeståndsyrkanden i avtalskedjor  

• Avtalskedja – då samma prestation oförändrad eller förändrad går från en avtalspart till en 

annan  

 

 

 

• Kan den skadelidande framställa yrkanden som sträcker sig längre än till det direkta 

avtalsförhållandet? 

- I konsumentförhållande ibland möjligt med stöd av speciallagstiftning  

- I situationer där särskilda lagregler saknas är frågan oklar  

- HD har i sina avgöranden gått in för en linje att det inte är möjligt pga. att 

avtalsförhållande mellan parterna då inte råder -> tyder på att ett ansvar som sträcker 

sig längre än till det direkta avtalsförhållandet nog inte är möjligt utan uttryckligt stöd 

av lag  

- Dock har HD i sitt senaste avgörande, HD 2013:33 vänt sin linje lite  

• En regressiv rätt till ersättning i en avtalskedja grundar sig ostridigt på vanliga regler om 

kontraktsbaserat skadestånd -> ingen egentlig regressrätt så som tidigare talats om 

- Kan kallas regressivt skadeståndsyrkande 



• För att en regressiv skadeståndsfordran ska kunna indrivas måste den skadeståndsskuld som 

varit upphovet till fordran vara betalt  

• Andra former av gottgörelse 

- Om B med anledning av A:s avtalsbrott får rätt till t.ex. prisnedsättning eller avtalsvite 

- En sådan fordringsrätt kan som regel uppstå så att den kan inkrävas genast då A:s 

avtalsbrott inträffar  

4.5.3 ERKÄNNER DEN FINSKA RÄTTSORDNINGEN EN ALLMÄN REGRESSRÄTT?  
• Ovan har nämnts några situationer där regressrätt enligt rättsordningen uppkommer. 

Tillämpningsområdet för dessa regler är relativt stort och de ingår i de mest centrala 

obligationsrättsliga regelverken. Det finns även flera andra bestämmelser om regressrätt. 

Finns det då en princip om en allmän regressrätt? 

• I rättslitteraturen har de senaste åren den hävdvunna uppfattningen varit att den person som 

betalar en annan persons skuld som regel får regressrätt mot gäldenären, om inte gäldenären 

visar att betalaren t.ex. har avsett att göra betalningen till en gåva 

• Denna uppfattning får även stöd i rättspraxis 

• -> HR – regressrätt uppstår då någon uppfyllt en förpliktelse för en annans räkning 

• Krav på godtagbar orsak 

- Regressrätten kan bortfalla om en utomstående anses ha uppfyllt gäldenärens 

förpliktelse av en icke – godtagbar orsak  

• Motiveras av det allmänna chickanförbudet, förbudet mot att missbruka en 

rätt 

4.5.4 REGRESSRÄTTENS FÖRHÅLLANDE TILL ÅTERBÄRING AV OBEHÖRIG VINST 
• En grund för återbäring av obehörig vinst kan vara att en skuld minskar, uteblir eller att den 

som anses ha gjort vinsten har besparats kostnader  

• Om en sådan förbättring av en persons förmögenhetsställning har berott på att någon annan 

betalat skulden för den personens räkning som fått denna förmån -> i princip möjligt för 

betalaren att återkräva betalningen 

- Såväl med stöd av reglerna om regressrätt som med reglerna om återbäring av 

obehörig vinst 

• Utgångspunkten för förhållandet mellan regressrätt och återbäring av obehörig vinst är att när 

regressrätten regleras av lagregler, är denna reglering uttömmande i förhållande till oskrivna 

regler om återbäring av obehörig vinst 

- T.ex. om en borgensman som betalat huvudförbindelsen enligt BorgensL 31.2§ inte 

har någon regressrätt gentemot en senare borgensman, kan inte den senare 

borgensmannen pga. att han blir fri från sitt borgensansvar anses ha fått obehörig 

vinst på den förstnämnda borgensmannens bekostnad 

• Situationer där regressrätten inte är reglerad i lag utan grunder sig på allmän regressrätt 

- En oskriven regel om regressrätt är exaktare och mer systematiskt i förhållande till 

läran om obehörig vinst -> lex specialis 

5. ÄNDRING OCH UPPHÖRANDE AV EN FÖRPLIKTELSE 
• Tre huvudgrupper av grunder på vilka en förpliktelse kan upphöra: 



- 1. Grunder som innebär att förpliktelsen upphör att gälla utan att den kan förändras 

• T.ex. preskription 

- 2. Grunder som även kan innebära att förpliktelsen till en del upphör att gälla, men 

inte förändras till sitt innehåll 

• T.ex. kvittning 

- 3. Grunder som även kan innebära att förpliktelsen förändras till sitt innehåll 

• T.ex. då en förpliktelse jämkas på skälighetsgrunder  

5.2 UPPFYLLELSE AV FÖRPLIKTELSE 

5.2.1 RIKTIG OCH MED RIKTIG PRESTATION JÄMFÖRBAR PRESTATION  
• Utgångspunkten i de flesta fall är att en förpliktelse upphör genom att den uppfylls på riktigt 

sätt  

- Undantag är bl.a. fortlöpande förpliktelser 

- Undantag även gällande delprestation, ersättande prestation etc.  

• Huruvida prestation kan anses ha varit riktig ska bedömas genom jämförelse av 

- 1. Prestationens innehåll ska vara riktigt  

- 2. Prestationen ska ske på rätt plats 

- 3. Ske vid rätt tidpunkt 

- 4. Ska utföras av rätt person 

- 5. Ska tas emot av rätt person  

5.2.2 DELPRESTATION 
• HR – en gäldenär inte utan borgenärens samtycke har rätt till delprestation, inte ens när 

prestationen i och för sig lätt kunde delas upp i delprestationer. T.ex. då det är fråga om 

penningprestation  

- Framgår av HD 1986 II 86 

• Försäkringstagare ansågs ha rätt att avvisa en delprestation, som bara täckte 

hälften av reparationskostnaderna, av försäkringsgivaren 

- I vissa lagar, t.ex. VäxelL och KSL, finns bestämmelser om att delprestation är tillåten 

• Gäller den traditionella strikta regeln om att delprestation inte är tillåten ännu, speciellt om 

den inte får direkt stöd av lag? 

- Borgenärens rätt att avvisa en delprestation begränsas åtminstone av den 

avtalsrättsliga lojalitetsprincipen och det allmänna chickanförbudet  

• Borgenären kan inte avvisa en delprestation om den skada som detta skulle 

förorsaka gäldenären inte skulle stå i proportion till den olägenhet som 

borgenären förorsakas genom att prestationen delas upp i delprestationer 

5.2.3 SURROGATPRESTATION  
• En förpliktelse kan i vissa situationer upphöra att gälla genom att gäldenären fullgör en 

prestation som till sitt innehåll skiljer sig från den som förpliktelsen förutsätter  

• Rätten till surrogatprestation kan grunda sig på borgenärens samtycke eller på lag  

• Exempel 

- SBL 7.1§ - en skuld som ska betalas i utländska mynt, om inte annat avtalats, ska 

betalas i betalningsortens mynt  

• Är betalningar som sker genom surrogatprestationer bindande i förhållande till tredje man? 



- T.ex. enligt ÅtervinningsL 10§ är, om villkoren för detta lagrum är uppfyllda, betalning 

med ett ”ovanligt betalningsmedel” ett av kriterierna för att en betalning kan 

återvinnas till ett konkursbo  

- I HD 1994:43 betalade ett byggbolag sin skuld med en bil, istället för penningskulden -

> ansågs vara ett ovanligt betalningsmedel som skulle återlämnas till konkursboet  

5.2.4 DEPONERING AV PRESTATION  
• I vissa fall kan gäldenären uppfylla sin förpliktelse genom att deponera prestationen hos en 

tredje part 

• T.ex. om borgenären vägrar ta emot prestationen med hänvisning till att den exempelvis inte 

är av riktigt slag 

• Förutsätter uttryckligt stöd i lag eller avtal  

- Regleras främst i lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller 

handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet  

• Enligt DeponeringsL kan deponering komma i fråga endast vid penningskulder eller skyldighet 

att överlämna värdepapper, värdeandelar eller handlingar. Deponeringen sker hos 

regionförvaltningsverket och är tillåten då 

- 1. Borgenären vägrar ta emot prestationen 

- 2. Borgenärens bortavaro, sjukdom eller något annat sådant skäl hindrar prestationen 

- 3. Gäldenären vet inte och borde inte heller veta till vem fullgörelsen ska verkställas 

eller vem av de två eller flera personer som gör anspråk på fullgörelsen som är 

berättigad till den 

• -> en deposition som motsvarar förpliktelsen befriar gäldenären från prestationsskyldighet 

och förpliktelsen upphör 

- Gäldenären bär för eventuella feltolkningar av förutsättningarna för deponering  

• Borgenären har som regel rätt att yrka att regionförvaltningsverket ska betala ut beloppet till 

hen, efter att en betalning har deponerats hos dom  

5.3 KVITTNING OCH KONFUSION  
• Kvittning = olika borgenärers motstående fordringar upphävs till den del som de täcker 

varandra  

• Konfusion = en fordringsrätt och en förpliktelse sammanfaller -> samma person genom 

överlåtelse av en fordran eller gäldenärsbyte samtidigt blir borgenär och gäldenär i fråga om 

samma förpliktelse, vilket ibland leder till att förpliktelsen anses upphöra 

5.3.2 KVITTNING  
• Den part som önskar kvittning – motparten  

• Huvudfordran (den fordran som den part som önskar kvittning är ansvarig för och önskar bli fri 

från) – motfordran (den fordran som den part som önskar kvittning har på sin motpart och vill 

använda till kvittning)  

• Kan indelas i  

- Avtalsbestämd kvittning  

• Parterna kommer överens om att vissa förpliktelser kvittas mot varandra  

• En särskild typ av avtalsbestämd kvittning är clearingsystem 

- Lagbestämd kvittning  



• Under vissa förutsättningar får den ena parten med ett ensidigt meddelande 

kvitta sina fordringar oberoende av om motparten samtycker till kvittning 

eller inte  

• Kvittningsmeddelandet är en formfri rättshandling vars rättsverkningar träder 

i kraft då meddelandet anländer till mottagaren  

• Ett kvittningsmeddelande kan vara defensivt eller offensivt  

• Defensivt – när motparten redan har yrkat betalning av huvudfordran och 

kvittningsmeddelandet framställs för att hindra indrivning av huvudfordran 

• Offensivt – då någon använder sig av kvittning för att driva in sin motfordran  

• De allmänna reglerna om kvittning är främst oskrivna rättsregler  

- Finns dock bestämmelser i SBL och KonkL 

- Dessutom finns i lagstiftningen bestämmelser enligt vilka kvittningsrätten inte får 

begränsas och å andra sidan sådana som direkt begränsar rätten  

• De allmänna förutsättningarna för kvittning:  

- 1. Fordringarna är av samma slag 

- 2. Motfordran är indrivningsbar (exigibel) 

- 3. Fordringarna är motstående  

- 4. Rätt att betala huvudfordran gäller  

1. Fordringarna ska vara av samma slag 

• Av detta följer att kvittning i praktiken sker främst vid penningförpliktelser, men 

naturaförpliktelser av liknande slag kan också kvittas, t.ex. om innehållet i vardera 

förpliktelsen är att leverera ett likadant genusföremål  

• Främst en bedömning av den formella likheten, inte fordringarnas realvärde  

• Skillnader mellan kvittning i penning- och i naturaförpliktelser 

- Motstående förpliktelser att betala ett penningbelopp har ansetts vara av samma slag 

även om orten för uppfyllelsen av förpliktelsen inte är densamma för båda 

förpliktelser. Vid naturaförpliktelser har det dock ansetts oklart vilken betydelse det 

ska ha att förpliktelserna ska uppfyllas på olika orter  

- Undantag som gäller konkurs  

• När den av parterna som är skyldig att fullgöra naturaprestationen försätts i 

konkurs, har borgenären rätt att mot sin fordran på fullgörelse av 

naturaförpliktelsen kvitta den penningskuld som borgenären har till 

konkursgäldenären 

• Förutsätter kvittning av penningfordringar att dessa är i samma valuta? 

- I finsk rättslitteratur har kravet att fordringarna ska vara av samma slag i allmänhet 

ansetts innebära detta  

• Tolkningsfrågans betydelse minskas av gäldenärens rätt att välja myntslag enligt SBL 7.1§ 

- -> Den omständigheten att huvudfordran är motfordran är bundna till olika valutor är 

inget hinder för kvittning förutsatt att 

• 1. Huvudfordran gäller i annat än betalningsortens myntslag 

• 2. Gäldenärens rätt att välja myntslag enligt SBL 7.1§ har inte uteslutits 

genom avtalsvillkor och  

• 3. Motfordran gäller i en valuta som är gångbar på betalningsorten 



- -> den som önskar kvittning kan först omvandla huvudfordran till en fordran i 

motfordrans valuta och därefter göra ett kvittningsmeddelande 

2. Motfordran ska vara exigibel  

• HR – den motfordran som används för kvittning måste vara indrivningsbar när 

kvittningsmeddelandet framställs 

- Indrivningsbar – en domstol skulle kunna förplikta den som framställer 

kvittningsmeddelandet att betala den  

• För att en motfordran ska kunna användas för kvittning måste den ha en giltig rättsgrund  

- En motfordran som upphört till följd av preskription eller offentlig stämning kan under 

vissa förutsättningar undantagsvis användas för kvittning 

• HR – motfordran skall vara förfallen till betalning då kvittningsmeddelandet framställts 

- Den som är borgenär i det skuldförhållande som gäller motfordran ska ha rätt att yrka 

betalning för sin fordran av gäldenären  

- Kvittningen är inte beroende av om motfordran har förfallit till betalning före 

huvudfordran eller först därefter 

• Även möjligt då borgenären som gör kvittningsmeddelandet dröjt med att 

betala huvudfordran i väntan på att motfordran ska förfalla till betalning (dock 

kan det leda till dröjsmålsränta etc.) 

• UND – KonkL 6:1.1: en konkursborgenär har rätt att till kvittning använda också sådana 

motfordringar som inte har förfallit till betalning när kvittningsyrkandet framställs 

• UND – PreskriptionsL 15.1§: en preskriberad motfordran får användas för kvittning i två 

alternativa situationer:  

- 1. Om förutsättningarna för kvittning fanns redan innan fordran preskriberades  

- 2. När parternas fordringar hänför sig till samma rättsförhållande – konnexitet 

• Råder enligt lagmotiven bl.a. vid ömsesidigt förpliktande avtal  

• I lagmotiven konstateras emellertid också att fordringar som hänför sig till 

samma rättsförhållande inte behöver ha en gemensam grund eller följa av 

samma enskilda rättshandling  

• Är det en förutsättning för kvittning att motfordran är klar och ostridig? 

• HD 1992:69  

- A, som hade hyrt affärslägenhet av B, hade med C avtalat om att C för A:s räkning som 

säkerhet för betalningen av hyran skulle ställa bankdepositioner till ett visst belopp. 

Efter tvister i hyresförhållandet hade underrätten ålagt B att återlämna hela 

hyresgarantin till C. B överklagade. I detta skede hade A underrättat B om sin avsikt 

att avbryta hyresbetalningen och samtidigt meddelat sig kvitta obetalda hyror mot C:s 

fordran på B, vilket C hade samtyckt till.  

- B hade försatts i konkurs och konkursboet bestred att A:s kvittningsmeddelande skulle 

ha någon verkan 

- -> HD biföll B:s talan och ansåg att kvittningsmeddelandet saknade verkan pga. att 

motfordrans existens inte varit klar och ostridig vid kvittningstidpunkten  

• HD 2007:25 

- Kravet har i detta avgörande uttryckligen avvisats  

- Ansåg att kravet på exigibilitet inte förutsätter att fordran är ostridig, utan till den som 

fordran bestrids måste dess existens och kvittningsgillhet prövas av domstolen  



- -> olika uppfattningar om frågan i rättslitteraturen, dock är en relativt stor del eniga 

om att kvittning åtminstone som regel inte förutsätter att motfordran är klar och 

ostridig på det sätt som HD i det tidigare fallet antyder  

4. Rätten att betala huvudfordran  

• HR – kvittning endast är tillåten om huvudfordran vid kvittningstidpunkten är förfallen till 

betalning eller den part som önskar kvittning annars har rätt att betala den  

• UND – om den ena parten önskar kvittning och motparten är försatt i konkurs, är kvittning 

möjlig trots att huvudfordran inte ännu har förfallit till betalning, KonkL 6:1.1  

- Krävs inte att huvudfordran kan drivas in, exigibel 

5. Motstående fordringar  

• Borgenären i det rättsförhållande som gäller huvudfordran är gäldenär i det rättsförhållande 

som gäller motfordran och motsvarande ställning för motparten  

- HD 1992:69 – möjligt att på det sätt som framgår av detta avgörande använda också 

en utomstående persons motfordran till kvittning, om denna person samtycker till 

detta 

• Från om hur man identifierar borgenärs- och gäldenärsställning har framkommit främst i fråga 

om offentliga samfund  

- Åtminstone när samfundet varit en statlig myndighet har utgångspunkten varit att 

staten i en kvittningssituation är ett enda rättssubjekt 

• Ingen förutsättning för kvittning att fordringarna är lika stora  

• Fordringarna behöver inte heller ha sin grund i samma avtal eller annars ha samma rättsgrund  

Flera borgenärer eller gäldenärer: 

• Motfordran – flera gäldenärer  

- Om en motfordran har flera solidariskt ansvariga gäldenärer, av vilka endast en är 

huvudfordrans borgenär, kan motfordrans borgenär använda hela sin fordran för 

kvittning  

- Råder delat skuldansvar begränsar sig kvittningsrätten till det belopp som motparten, 

dvs. den av gäldenärerna som är huvudfordrans borgenär, har ansvar för att betala 

• Motfordran – flera borgenärer  

- Om motfordran har flera borgenärer och det är frågan om en delad typ av 

fordringsrätt är situationen jämförbar med då flera borgenärer har var sin självständig 

fordran på en gäldenär. Står någon av borgenärerna i skuld till huvudfordrans 

gäldenär -> kan denna borgenär använda huvudfordran för kvittning till den del som 

motsvarar borgenärens andel av fordran  

- Solidarisk eller samfälld fordran, oklart  

• En solidarisk fordran innebär att vilken som helst av borgenärerna kan ta 

emot prestationen -> torde kunna anses att vilken som helst av borgenärerna 

får använda hela beloppet av en sådan motfordran för kvittning  

• I fråga om en samfordran, för vilken borgenärerna endast gemensamt får ta 

emot prestation, torde ingen av borgenärerna ens delvis ensam kunna 

använda fordran för kvittning  



• Huvudfordran – flera borgenärer  

- Huvudfordran har flera borgenärer, men bara en av dem är gäldenär i 

rättsförhållandet som gäller motfordran  

- Delad fordringsrätt -> gäldenären kan med sin motfordran av huvudfordran kvitta den 

borgenärsandel som täcker hens motfordran, medan de övriga borgenärernas andelar 

blir oförändrade 

- Solidarisk fordringsrätt? 

• Den omständigheten att varje borgenär har rätt att ensam ta emot 

prestationen talar för att gäldenären skulle ha rätt att kvitta hela sin 

huvudfordran mot en lika stor motfordran som gäldenären har på en av 

borgenärerna 

• Detta kunde dock bli oskäligt gentemot de övriga borgenärernas ställning ifall 

den borgenär som varit motpart i kvittningen är insolvent  

• Tryggare att tillåta kvittning endast till det belopp som motsvarar den andel 

av huvudfordran som enligt huvudtalet tillkommer den borgenär som är 

gäldenär i det rättsförhållande som gäller motfordran 

• Huvudfordran – flera gäldenärer  

- Delat ansvar – var och en av dem kan kvitta sin egen andel av skulden med en 

motfordran som gäldenären eventuellt har på borgenären  

- Solidariskt ansvar – HR: var och en av gäldenärerna har rätt att kvitta hela skulden 

med en motfordran som den som yrkar kvittning har på huvudfordrans borgenärer  

• UND – då en ny gäldenär utan borgenärens samtycke har anslutit sig till ett 

solidariskt skuldförhållande och uttryckligen denna gäldenär försöker kvitta 

skulden med sin egen motfordran  

• Borgensmans kvittningsrätt – BorgensL 27§  

- 27.1§: borgensmannen får kvitta sin borgensskuld mot en fordran som 

borgensmannen har på borgenären  

- 27.2§: om borgenären kräver betalning av borgensmannen, får borgensmannen för 

kvittning använda sådana fordringar som gäldenären har hos borgenären och som 

borgenären hade fått kvitta huvudförpliktelsen mot  

• Endast defensiv kvittning tillåten  

 

• Bedömningstidpunkten? HR – kravet på motstående fordringar ska vara uppfyllt när 

kvittningsmeddelandet framförs  

- UND1: vid konkurs skärps kravet på motstående fordringar -> fordringarna måste ha 

varit motstående redan tidigare  

- UND2: Vid överlåtelse av fordringar gäller att fordringarna vid kvittningstidpunkten 

inte längre behöver vara motstående, om de varit de tidigare på det sätt som närmare 

föreskrivs i lagen  

Motstående fordringar vid konkurs  

• Strängare krav har ansetts befogat för att garantera att konkursborgenärerna bemöts jämlikt  

- Kvittning är mycket effektivt för en konkursborgenär för att driva in sin fordran, 

eftersom utdelningen till borgenärerna ofta är en liten del av fordrans ursprungliga 



nominella värde pga. konkursboet små tillgångar. Vid kvittning får borgenären 

använda hela det nominella beloppet av sin fordran. 

• Exempel s. 502  

• KonkL 6:2.2 begränsar kvittningsrätten så att denna endast gäller sådana huvudfordringar till 

vilka den borgenär som önskar kvittning har varit bunden redan innan borgenären förvärvade 

en fordran mot konkursgäldenären  

- Kvittning av en sådan huvudfordran är aldrig tillåten om den som gäldenär i 

förhållande till huvudfordran har kommit i besittning av sin motfordran mot 

konkursgäldenären senare än tre månader före den fristdag som avses i ÅtervinningsL 

2§, dvs. i allmänhet dagen när konkursansökan gjorde hos domstolen.  

- Detsamma gäller för en tidigare förvärvad motfordran, om borgenären när 

överlåtelsen skedde hade grundad anledning att anta att gäldenären var insolvent.  

- -> fordringarna måste alltså vara motstående minst tre månader före fristdagen som 

avses i ÅtervinningsL 2§ och eventuellt tidigare  

• KonkL 6:1: en borgenär har rätt att med de undantag som föreskrivs i 2 och 5§ använda sin 

konkursfordran till kvittning mot en skuld som borgenären har till gäldenären när konkursen 

börjar  

- -> en borgenär efter att konkursen inletts inte kan använda sin konkursfordran till 

kvittning av sådana skulder till konkursgäldenären som har uppstått efter att 

konkursen inleddes 

- -> om konkursborgenärens motfordran uppstått före huvudfordran, förutsätts det 

alltså att huvudfordran har uppstått före konkursen och att fordringarna då varit 

motstående senast när konkursen inleddes 

• KonkL 6:2.3: en borgenär som har åtagit sin en betalningsförpliktelse gentemot gäldenären 

under sådana omständigheter att förfarandet kan jämställas med att gäldenären betalar en 

skuld har inte kvittningsrätt till den del betalningen hade kunnat återvinnas till konkursboet  

- Avsiktlig skuldsättning hos borgenären  

- Genom bestämmelsen försöker man förhindra att borgenären t.ex. köper varor på 

kredit av gäldenären när hen inser att gäldenärens betalningsförmåga börjar bli dålig, i 

syfte att vid en eventuell konkurs få sin motfordran kvittat mot den obetalda 

varuskulden 

• Tidpunkten för en förpliktelse? Ska som regel avgöras med de allmänna obligationsrättsliga 

bestämmelserna som utgångspunkt och med hänsyn till kvittnings- och konkursnormernas 

särskilda målsättningar  

 

 

 

 

 

 



Motstående fordringar efter överlåtelsen av fordran 

• HR - utvidgad kvittningsrätt 

- När ett vanligt skuldebrev utfärdats över en skuld är HR enligt SBL 28§ att gäldenären 

efter överlåtelsen av fordran kan kvitta en fordran som gäldenären har på överlåtaren  

- Trots bytet av borgenär kan gäldenären alltså som regel kvitta sin skuld med en 

motfordran som gäldenären har mot sin tidigare borgenär  

- Bakgrunden är principen i SBL 27§, att överlåtelse inte ska ge den nya borgenären en 

bättre rätt i förhållande till gäldenären, än vad överlåtaren hade  

• Gäldenärens kvittningsrätt begränsas dock enligt SBL 28§, om någotdera skälet föreligger är 

kvittning inte möjlig 

- 1. Gäldenären har förvärvat motfordran först efter att gäldenären fick kännedom om 

överlåtelsen av huvudfordran eller fick skälig anledning att förmoda att en sådan skett 

- 2. Motfordran förföll till betalning 

•  a) efter att gäldenären fick kännedom om överlåtelsen av huvudfordran eller 

fick skälig anledning att förmoda att en sådan skett och  

• b) senare än skuldebrevet  

• Omvänt: gäldenären har bara kvittningsrätt om han haft sin motfordran innan han visste eller 

borde ha vetat att skuldebrevet (huvudfordran) överlåtits till en ny borgenär  

• Om motfordran existerade vid rätt tidpunkt, förutsätts ytterligare att 

- a) Motfordran var förfallen till betalning när gäldenären fick eller borde ha fått 

kännedom om överlåtelsen av skuldebrevet eller  

- b) Motfordran förfaller till betalning före skuldebrevet  

• Kvittningsbegränsningarna i 28§ har inte ansetts bli tillämpliga då huvud- och motfordran har 

samma rättsgrund, t.ex. grundar sig på ett avtal med ömsesidiga förpliktelser 

- -> kvittningsrätten avgörs enligt den allmänna HR i SBL 27§, enligt vilken gäldenären 

mot förvärvaren får framställa samma invändningar som gäldenären kunde ha 

framställt mot överlåtaren  

- Har fått stöd i rättslitteraturen och i HD avgörande 

Begränsningar av kvittningsrätten  

• En lagbestämd kvittningsmöjlighet är i regel dispositiv så att parterna i allmänhet kan avtala 

om att bestämda fordringar inte får användas för kvittning  

- Inte alltid nödvändigt att parterna uttryckligen avtalar om kvittningsförbudet, det kan 

också härledas ur avtalets syfte och omständigheterna i sammanhanget  

- Lojalitetsprincipen kan ibland motivera ett kvittningsförbud, om det är särskilt viktigt 

för avtalsparten att få prestationen  

• Lagbestämda begränsningar  

- Ofta för att skydda den svagare parten 

• T.ex. ArbetsavtalsL 2:17.1 – arbetsgivaren får inte kvitta arbetstagarens 

lönefordran med en motfordran till den del som lönen är undantagen från 

utmätning  

• Ansetts vara allmän princip att bestämmelser som begränsar utmätning för 

att skydda gäldenären, också begränsar kvittning  

• Underhållsbidrag för barn har starkt skydd mot kvittning  



- Andra orsaker för att förbjuda kvittning är t.ex. finansiella  

• Främst för att skydda borgenären, men också för att undvika arbetet som en 

utredning av oklara motfordringar kan innebär  

• T.ex. kvittningsförbud som inträder när ett skuldsaneringsförfarande för en 

privatperson eller företagssaneringsförfarande inleds 

• Kan kvittning vara förbjuden inte med stöd av lag, men pga. att huvudfordran grundar sig på 

en lagstridig handling som den som yrkar kvittning är skyld till t.ex. genom att uppsåtligen vålla 

någon annan skada?  

- Enligt HD:s senaste avgörande gäller kvittningsförbudet endast när 

kvittningssituationen medvetet åstadkommits genom rättsstridigt förfarande  

• Finns även tvingande bestämmelser om att kvittningsrätten inte får begränsas i vissa 

situationer  

- T.ex. är det förbjudet att i ett hyresavtal ta in ett villkor som begränsar hyresgästens 

rätt att kvitta sin hyresskuld med en motfordran  

5.3.3 KONFUSION 
• Konfusion kan i princip ske både när  

- 1. Borgenärens fordringsrätt genom universal- eller singularsuccession övergår på 

gäldenären  

- 2. Ställningen som gäldenär i ett rättsförhållande övergår på borgenären genom 

universalsuccession, t.ex. genom bolagsrättslig fusion  

• Inga krav på fordringsrättens innehåll eller huruvida fordran är exigibel eller inte  

• Inga bestämmelser i lag och inte heller mycket rättspraxis  

• En kontantbetalning eller annan prestation som gäldenären utför som vederlag för en 

fordringsrätt som riktar sig mot gäldenären kan uppfattas som uppfyllelse av gäldenärens 

förpliktelse. Överlåter borgenären fordringsrätten utan vederlag, är det efterskänkning av 

skuld. Motsvarande principer kan tillämpas också vid bedömningen av ett gäldenärsbyte där 

den nya gäldenären är den tidigare borgenären  

- Förpliktelsen i ovannämnda fall upphör att existera, naturligare dock att förklara 

avvecklingen av fordran på ovannämnda sätt eller trots allt som ett fall av konfusion. 

Vilken tolkningen blir har ingen betydelse bl.a. för frågan om en eventuell 

borgensmans ansvar upphört, eftersom hans ansvar anses upphöra inte bara då 

huvudskulden betalas eller efterskänks utan som regel också när en (vanlig) 

skuldsedel överlämnas till gäldenären -> HR även i andra fall av konfusion 

• Om borgen har ställts som säkerhet för betalningen av ett löpande skuldebrev, anses 

borgensförbindelse förbli i kraft om gäldenären efter att ha fått tillbaka ett skuldebrev ger ut 

det på nytt  

- En borgensförbindelse som upphört genom konfusion återuppväcks när 

konfusionsgrunden upphör 

• Arv har ofta betraktats som det viktigaste exemplet på konfusion, dock problematiskt med en 

alltför rätlinjig uppfattning om konfusion gällande arv, bl.a. på grund av skattemässiga orsaker 

• Även problematiskt då det finns flera gäldenärer eller borgenärer i det rättsförhållande som är 

föremål för konfusion och en del av dem inte omfattas av konfusionen  



• Också allmänna särdrag som visar hur konfusionen är problematisk och som talar för snäv 

tolkning. Främst konfusionens självverkande effekt, dvs. den anses träda i kraft utan några 

åtgärder från parternas sida.  

• Av hävd har det ansetts möjligt att ett skuldförhållande som har konfusionerats kan 

återuppväckas om konfusionsgrunden senare upphör, åtminstone när över skulden har 

utfärdats ett löpande skuldebrev 

5.4 PRESKRIPTION AV FÖRPLIKTELSER  

5.4.1 PASSIVITETSPÅFÖLJDERNA SOM HELHET  
• I bakgrunden till passivitetspåföljderna kan man se behovet att skydda parternas tilltro till att 

status quo bibehålls i vissa skuldförhållanden, och då främja klara och transparanta 

skuldförhållanden  

• De obligationsrättsliga passivitetspåföljderna när de blir tillämpliga leder till att en existerande 

fordringsrätt eller rätt att framställa krav i anslutning till fordringsrätten upphör och således 

minskar borgenärens förmögenhet  

- En borgenärs förmögenhet tryggas i sista hand av egendomsskyddet, GL 15§.  

- En fordringsrätt som en part har enligt avtal eller lag kan upphöra endast om det 

enligt lag eller oskrivna rättsnormer finns en tydlig grund för detta  

5.4.2 SYFTEMÅLEN MED LAGREGLERNA OM PRESKRIPTION OCH TOLKNINGSPRINCIPERNA  
• Preskriptionsreglerna kan delas i två delar: 

- a) Preskriptionsinstitutet sådant det vanligtvis uppfattas och varmed avses framför allt 

i PreskriptionsL:s bestämmelser om allmän och subsidiär preskriptionstid samt 

speciallagarnas bestämmelser om frister för väckande av talan  

- b) Rättsreglerna om slutgiltig preskription, varmed avses rättsreglerna om 

giltighetstiden för en utsökningsgrund enligt UB och reglerna om de 20 och 25 år 

långa tider som enligt PreskriptionsL 13a§ löper från förfallodagen för en 

avtalsbaserad penningskuld 

• a) 

- Gäldenärens synvinkel 

• Främst skydd för gäldenärens tilltro till status quo 

• Begränsar kraftigt gäldenärens behov att förvara bevismaterial om sådana för 

gäldenären gynnsamma omständigheter som har samband med 

skuldförhållandet 

- Borgenärens synvinkel 

• Preskription är en entydigt negativ för borgenären, men försvarbart ut 

gäldenärens och det allmänna samhällsintressets synvinkel  

- Det allmänna intresset  

• Skydda status quo för både gäldenären och andra 

• Viktigt för kreditgivningen och annan ekonomisk verksamhet  

• Också den allmänna målsättningen att saker helst ska utredas så omgående 

som möjligt  

 



• b) 

-  Samma syften som för den första gruppen, men även att skydda fysiska personer från 

livslångt skuldansvar  

 

• Preskription av skuld är mycket bundet i lag 

- -> lagens ordalydelse har stor betydelse och en reell eller rättskomparativ 

argumentation har inte lika stor betydelse 

5.4.3 ALLMÄNT OM HUR PRESKRIPTION REGLERAS I LAG  
• HR – möjligheten att en förpliktelse preskriberas gäller samtliga förpliktelser oberoende 

rättsgrund eller innehåll 

• Preskription = en förpliktelse upphör att gälla när en i lag föreskriven tid av bestämd längd har 

förflutit sedan förpliktelsen uppstod eller någon annan händelse inträffade från vilken 

preskriptionstiden börjar löpa 

• Preskriptionstiden kan avbrytas -> preskriptionstiden börjar löpa på nytt från dagen då den 

avbröts  

- PreskriptionsL och även bestämmelser i speciallagar (tillämpas framför sådana 

bestämmelser preskriptionsL som reglerar samma delfrågor) 

• Dubbelspårighetsfenomenet 

- I vissa situationer kan en borgenär fordra prestation såväl med stöd av en speciallag 

som en i preskriptionsL avsedd rättsgrund  

- Dubbelspårighetsfenomenet innebär att om en på speciallag grundad fordran inte har 

preskriberats enligt bestämmelserna i speciallagen, ska bestämmelserna i 

preskriptionsL inte tillämpas samtidigt med speciallagens bestämmelser  

• PreskriptionsL 3.1§ - inte tillåtet att genom avtal till nackdel för gäldenären avvika från 

bestämmelserna i preskriptionsL  

- -> tillåtet att förbättra gäldenärens ställning/försämra borgenärens, dock ska AvtalsL 

36§ tas i beaktande att avtalet inte blir oskäligt  

• Fem preskriptionstider av olika längd i  

- I lagförslaget till preskriptionsL räknandes tiden i två steg; dvs. enligt en treårig och 

tioårig preskriptionstid, som kompletterades av en femårig preskriptionstid i 

situationer där det redan fanns en lagakraftvunnen dom eller annan utsökningsgrund 

för skulden.  

- När UB 2018 trädde i kraft kopplades tidsgränsen för utsökning till det 

materiellrättsliga preskriptionsinstitutet -> en skuld ansågs preskriberade enligt 

preskriptionsL när utsökningsgrunde har existerat i 15 eller 20 år.  

- 2015 kompletterades reglerna med 13 a§ som fogades till lagen, enligt vilken 

preskriptionstiden är 20 eller 25 år för fysiska personers avtalsbaserade skulder, och 

tiden räknas från det att skulden har förfallit till betalning  

• Det första steget i regleringen av preskriptionstider är den allmänna, treåriga 

preskriptionstiden (4§) som enligt den allmänna principen börjar löpa från det att borgenären 

har haft möjlighet att yrka prestation (kravmöjlighetsprincipen) 

- Möjligheten att kräva prestation förutsätter vetskap om att skulden existerar -> tiden 

börjar löpa för t.ex. en skadeståndsskuld som grundar sig på ett avtalsbrott eller 



utomkontraktuell skadehändelse först när borgenären har eller borde ha vetskap om 

sin fordringsrätt  

- I vissa fall börjar tiden löpa först från det att fordran förfaller till betalning 

(förfallodagsprincip) 

• Sättet att beräkna tiden skyddar borgenären. För gäldenären är beräkningssättet dock 

problematiskt eftersom skulden kan existera hur länge som helst, om borgenären t.ex. inte får 

beta att hen har en fordringsrätt. Pga. detta behövs en fast gräns för hur gamla händelser 

borgenären kan hänvisa till som grund för sin fordran när hen inte tidigare visat någon sådan 

aktivitet -> den subsidiära preskriptionstiden på 10 år 

• När en fordran fastställts genom en utsökningsgrund, börjar för fordran löpa en fem år lång 

preskriptionstid (13.2§), som också den kan börjar löpa om och om igen om den avbryts  

• Då utsökningsgrunden har uppstått är det andra steget i regleringen av preskriptionen 

tidsfristen för utsökningsgrundens giltighet som regleras i UB (gäller endast gäldenärer som är 

fysiska personer). 15 eller i vissa fall 20 år och denna tidsfrist är i allmänhet absolut.  

• 2015 fogades ett slags tredje steg till -> en 20 eller 25 årig lång tidsfrist för preskription av 

penningskulder 

- Kan inte avbrytas och räknas från det att penningskulden förfallit till betalning  

- Tillämpas enbart på fysiska personers avtalsbaserade penningförpliktelser  

5.4.4 PRESKRIPTIONSINSTITUTETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE  
• HR - 1.1§: lagen gäller preskription av penningskulder och andra förpliktelser (i 

obligationsrättslig bemärkelse)  

- Innehållet och dess exaktare normunderlag har i allmänhet ingen inverkan  

• UND – 1.2§: lagen ska inte tillämpas på vissa former av straff- eller offentligrättslig 

betalningsskyldighet  

- 1. Skatter, offentliga avgifter eller andra penningfordringar som kan drivas in genom 

utsökning utan dom eller beslut 

- 2. Böter, förverkandepåföljder eller andra straffrättsliga påföljder och inte heller på 

vite eller på hot om tvångsutförande eller avbrytande 

- 3. Pensioner, ersättningar, bidrag och stöd eller andra förmåner som betalas med stöd 

av pensions- eller sociallagstiftningen, på grundval av lagstadgad försäkring eller av 

offentliga medel 

- 4. Underhållsbidrag som avses i BarnunderhållsL eller på kommunens 

regressfordringar som grundar sig på underhållsstöd till barn enligt lagen om 

underhållskyldighet  

• Även andra förpliktelser än de som följer av ett obligationsrättsligt förhållande kan 

preskriberas, även om det underliggande rättsförhållandet i sig inte skulle omfattas av 

preskriptionsinstitutet  

- T.ex. ett avtal eller dom som fastställer storleken av underhåll av barn kan inte 

preskriberas, men rätten att göra anspråk på de enskilda genom avtalet eller domen 

fastställda betalningsposterna kan preskriberas.  

• Sakrätter preskriberas inte  

• Ibland svårt att skilja mellan sakrätter och fordringsrätter 

- I samband med köp kan man måsta avgöra om köparen fått äganderätten till objektet, 

även när besittningen inte har övergått på förvärvaren i samband med köpslutet. 



Jakande svar, åtminstone om köpet gäller ett speciesföremål som kan särskiljas och 

köparens rätt att få föremålet i sin besittning preskriberas inte. Är det frågan om köp 

av genusvaror är frågan oklarare. Förnuftigt att anse att äganderätt tidigast kan 

uppstå då säljaren avskilt det varuparti som tillkommer köparen från andra varor av 

samma slag  

• UND 9§ - insättningar som en depositionsbank har tagit emot och andra medel som tagits 

emot från allmänheten och som ska återbetalas på anfordran samt de räntor som betalas på 

dem preskriberas inte.  

5.4.5 ALLMÄNT OM BERÄKNING AV PRESKRIPTIONSTID  
• Preskriptionens sakliga fokus 

- Vilka skulder preskriptionen anses beröra när en skuld består av flera delar vilka 

uppstått på åtminstone delvis olika rättsgrunder  

• Klart att om en borgenär har flera fordringar på samma gäldenär men 

samband mellan dessa saknas bedöms preskriptionen för var och en av 

fordringarna helt utan avseende på övriga fordringar som kan förekomma i 

förhållandet mellan borgenären och gäldenären  

- HR – preskriptionen bedöms separat för varje enskild skuld  

- Dock möjligt att skulder med samma rättsgrund betraktas som separata skulder  

• 12.1§ - räntan och dröjsmålsräntan preskriberas på en skuld, andra 

accessoriska kostnader samt amorteringar på skuldkapitalet och andra 

delprestationer var för sig 

• UND 12.§ 2 meningen: preskriptionen av bl.a. kapital och ränta ska bedömas 

separat 

• Skadeståndsskuld  

- Utomkontraktuell skadeståndsskuld – tiden börjar löpa från upptäckten av skadan och 

vem som ansvarar för den  

- Skuld som grundar sig på avtalsbrott – tiden för hela skadeståndsskulden börjar löpa 

då avtalsbrottet upptäcktes, oberoende av när de eventuella enskilda skador som 

varit en följd av avtalsbrottet visar sig  

• Preskriptionens personliga fokus 

- HR – preskriptionstiden beräknas separat för varje rättsförhållande mellan en 

gäldenär och en borgenär, oberoende av om rättsförhållandet inbegriper även andra 

personer  

• Beräkningen av preskriptionstiden 

- Räknas endast i hela dygn  

- Skulden preskriberas först när det sista dygnet av preskriptionstiden gått ut – 

23:49:59-regeln  

- Tiden påverkas inte av att den sista dagen kan infalla på en lördag, söndag eller under 

en s.k. sockenhelg.  

5.4.6 DEN ALLMÄNNA PRESKRIPTIONSTIDEN OCH DESS BEGYNNELSETIDPUNKT  
• Då ingen betalningsdom eller annan utsökningsgrund finns för skulden -> treåriga 

preskriptionstiden enligt 4§  



• Kravmöjlighetsprincipen – ”preskriptionstiden för skulder som förfaller till betalning på 

anmodan börjar löpa när borgenären har möjlighet att kräva betalning av skulden”  

• -> motiverat att uppfatta principen som en allmän princip för när preskriptionstiden börjar 

löpa 

- UND – gäller inte skulder för vilka borgenären yrkar betalning före den ursprungliga 

avtalade förfallodagen och inte heller när det är frågan om skulder som ska betalas på 

anfordran i den renodlade form som sådana fordringar förekommer i SBL 5.1§ 

• För dessa typer av skulder börjar den allmänna preskriptionstiden inte löpa 

första gången borgenären har möjlighet att yrka prestation, utan först när 

förpliktelsen faktiskt förfaller med anledning av yrkande om uppfyllelse 

• Förfallodagsprincipen – då preskriptionstiden börjar löpa först från den tidpunkt när skulden 

verkligen förfaller till betalning  

- Då det är frågan om skulder vilka till följd av betalningsyrkande förfaller i förtid eller 

skulder som förfaller till betalning vid anfordran kan kravmöjlighetsprincipen inte 

tillämpas på ett naturligt sätt, eftersom parterna i dessa fall uttryckligen har avsett 

eller åtminstone räknat med den möjligheten att skulden inte ska förfalla till betalning 

vid första möjliga tidpunkt 

I förväg bestämd förfallodag  

• När förfallodagen för en skuld är överenskommen i förväg eller på ett för gäldenären 

bindande sätt annars är bestämd i förväg, börjar preskriptionstiden för skulden enligt 

PreskriptionsL 5.1§ löpa från förfallodagen  

• PreskriptionsL 5.2§ - situationer där borgenären yrkar att skulden ska förfalla redan före den 

bestämda förfallodagen med anledning av ett avtalsbrott från gäldenärens sida, t.ex. att 

gäldenären inte följd en överenskommen avbetalningsplan för en kredit. -> preskriptionstiden 

börjar löpa när skulden har förfallit till betalning till följd av borgenärens åtgärder  

Vederlagsskuld  

• 6§ - situation där skulden är en köpesumma eller annat vederlag och förfallodagen inte 

uttryckligen har avtalats  

- Avgörande för att bestämmelsen ska bli tillämplig är att den förpliktelse som är 

föremål för bedömning kan uppfattas som vederlag för en prestation som gäldenären 

mottagit, spelar ingen roll om det är en penningskuld eller t.ex. varuskuld i genusvaror 

• -> preskriptionstiden börjar löpa då säljaren har överlämnat köpeobjektet till köparen eller när 

någon annan borgenär som avtalspart har fullgjort sin egen prestationsskyldighet  

Skadestånds- eller annan gottgörelseskuld 

• 7.1§ - bestämmelser om när preskriptionstiden börjar löpa för skadeståndsansvar, ansvar att 

återbära obehörig vinst samt vissa andra därmed jämförbara former av gottgörelse 

- Bestämmelserna är enligt ansvarsgrunden uppdelade i fyra punkter 

• Den allmänna preskriptionstiden är bunden till tidpunkten när den skadelidande fick 

kännedom om eller borde ha fått kännedom om de ansvarsgrundande omständigheterna  

- Vid t.ex. avtalsbaserat ansvar är det avgörande tidpunkten då avtalsbrottet kunde 

upptäckas  



• Utredningsskyldighet – preskriptionstiden kan börja löpa inte bara från den tidpunkten då den 

skadelidande faktiskt fått kännedom om de skadeståndsgrundande omständigheterna, utan 

också då hen borde ha fått kännedom om dem.  

- Utredningstidens längd varierar från fall till fall 

- -> den allmänna preskriptionstiden börjar löpa senast då utredningstiden löpt ut, eller 

redan tidigare ifall borgenären då anses ha blivit tillräckligt medveten om de 

ansvarsgrundande omständigheterna  

• Hur säker och slutlig ska den information som borgenären ska ha till sitt förfogande vara för 

att tiden ska börja löpa? 

- Allmänna utgångspunkten: för att preskriptionstiden ska börja löpa måste uppgifterna 

vara så exakta och tillförlitliga att skadeståndsborgenären med stöd av dem på ett 

objektivt motiverbart sätt kan avfatta ett meddelande som uppfyller de accentuerade 

krav på precisering av förpliktelsen som en i 10.2§ 2 meningen avsedd påminnelse 

måste uppfylla för att avbryta preskriptionen  

- Hur säkra måste uppgifterna vara då en separat rättegång om en fråga i bakgrunden 

till skadeståndsanspråket har varit anhängig innan ersättningsanspråket framfördes 

och behandlades av domstol? 

• HR – en sådan ”förprocess” skjuter inte upp begynnelsetidpunkten  

• I en situation där en myndighetsutredning i praktiken är det enda sättet att få 

någon som helst tillförlitlig bild av fakta kan begynnelsetidpunkten emellertid 

skjutas upp tills den skadelidande fått eller borde ha fått del av det beslut som 

den första instansen fattat 

• Tydlig HR i 7.1§ att det avgörande för tidpunkten från vilken preskriptionstiden börjar löpa 

endast är när den som vill framställa anspråket fick kännedom om fakta 

- Att den skadelidande eller den som har rätt till återbäring av obehörig vinst inte har 

kunskap om de ansvarsgrundande rättsreglerna eller blir tvungen att använda tid på 

att utreda innehållet i dem har således ingen uppskjutande verkan på 

begynnelsetidpunkten  

• Bakgrund: det allmänna kravet på kännedom om innehållet i lagen 

- -> HR: okunskap om innehållet i lagen eller rättsvillfarelse saknar betydelse vid 

tillämpningen av 7.1§  

• En rättsvillfarelse kan under vissa omständigheter vara sådan att det kan 

anses ursäktligt att skjuta upp begynnelsetidpunkten. Omständigheter som 

kan ha betydelse i sammanhanget är bl.a. 

• Okunskap om existensen av en rättsregel eller okunskap om den rätta 

tolkningen av rättsregeln samt vilken typ av rättsregel villfarelsen gäller 

• Också vissa speciella situationer där en ursäktlig rättsvillfarelse kan uppstå 

lättare än i allmänhet, t.ex. situationer där skadeståndsansvaret grundar sig 

på ett felaktigt juridiskt råd av en advokat eller myndighet 

Skuld som grundar sig på avtalsbrott 

• 7.1§ 1 punkten gäller allmänt ersättning för avtalsbrott, t.ex. kontraktuellt skadestånd, 

prisnedsättning eller avtalsvite  

• Den allmänna preskriptionstiden börjar löpa från det att ”köparen har upptäckt felaktighet i 

fullgörande av avtalet” 



Uppdragstagarens skadeståndsskuld  

• 7.1.§ 2 punkten – specialbestämmelse för det fall att ett ombud, en företrädare eller någon 

annan uppdragstagare förorsakar sin huvudman skada  

• Preskriptionstiden för en uppdragstagares skadeståndsansvar börjar i första hand från 

tidpunkten då uppdragstagaren har lämnat sin redovisning  

- Redovisning – i allmänhet avses uppdragstagarens bokföring om uppdragsgivarens 

penningmedel eller av annan uppdragsgivaren tillhörig egendom som 

uppdragstagaren har i sin besittning samt av kostnader som uppdragstagaren ska 

svara för och delgivning av denna bokföring med uppdragsgivaren  

• Har ingen redovisning lämnats eller framgår inte skadeståndsgrunden av den -> en sekundär 

beräkningsregel gäller enligt vilken tiden börjar löpa från det att huvudmannen har eller borde 

ha upptäckt felet eller försummelsen 

Utomkontraktuellt skadestånd 

• 3 punkten  

• Preskriptionstiden för skadestånd som grundar sig på något annat än ett avtalsförhållande 

börjar löpa då den skadelidande fick kännedom om eller borde ha känt till skadan och vem 

som ansvarar för skadan  

- Skada – den ekonomiska följden av skadan för vilken ersättning yrkas  

• T.ex. vid personskada är den för preskriptionen avgörande tidpunkten då när 

kostnaderna för vården av personskadan, inkomstförlust samt sveda och värk 

och andra sådana följder av skadan har visat sig 

- ”vem som ansvarar för skadan” – vem som i juridisk bemärkelse ansvarar för skadan  

• T.ex. om en anställd i ett företag genom lindrig vårdslöshet förorsakat en 

utomstående skada -> tiden börjar löpa då den skadelidande kände till eller 

borde känt till vem som är arbetsgivare  

Återbäring av obehörig vinst 

• 4 punkten  

• Preskriptionstiden börjar löpa ”då den som kan framställa ett sådant krav fick kännedom om 

eller borde ha känt till att en betalning skett av misstag, att ett avtal är ogiltigt eller att något 

annat har skett som har lett till att det uppstått obehörig vinst som skall återbäras och vem 

som fått den obehöriga vinsten”  

- Förutsätter kännedom om både den ekonomiska följden (att obehörig vinst uppstått 

genom förmögenhetsförskjutning) och gäldenären (den som gjort en obehörig vinst) 

Skuld som grundar sig på brott 

• UND 7.3§ - en skuld som grundar sig på ett brott anses varken med stöd av denna eller någon 

annan lag vara preskriberad så länge åtal kan väckas för brottet eller så länge ett brottmål är 

anhängigt vid domstol 

- Gäller såväl den allmänna, den subsidiära preskriptionstiden som en sådan 

preskriptionstid eller tid för väckande av talan om vilken förskrivs i en speciallag  



• -> skulden trots att eventuella preskriptionstider löper ut förblir immun mot preskription, så 

länge det enligt straffrättslig lagstiftning är möjligt att väcka brottsmålstalan för gärningen 

eller brottmålet är anhängigt i en domstol 

- Rättsverkan är beroende av den faktiska möjligheten att väcka talan och behandla 

brottmålet i en domstol 

- Om t.ex. gärningsmannen ännu inte fyllt 15 eller gärningen efter att den begåtts har 

dekriminaliserats -> åtal kan inte väckas och 7.3§ blir inte tillämplig 

• När tiden för väckande av åtal går ut eller domstolshandläggningen avslutas, preskriberas 

skulden omedelbart, utom i det fall att tiden inte gått ut enligt de allmänna bestämmelserna 

om preskription  

Regressfordringar  

• 20§  

- UND – gäller inte en borgensmans regressrätt eftersom denna regleras i BorgensL 33§ 

och inte heller regressivt skadeståndskrav eller en försäkringsgivares regressrätt enligt 

FörsäkringsL 75§ 

• HR – regressrätten börjar preskriberas när betalning har fullgjorts 

- Har betalningen skett innan den gemensamma skulden förfallit till betalning -> gäller 

för preskriptionen av regressfordran emellertid vad som gällde beträffande 

preskriptionen av skulden mellan den ursprungliga borgenären och de övriga 

gäldenärerna  

• Förtida betalning påverkar således inte tidens längd eller begynnelsedag 

Övriga skulder  

• 8§ - gäller de övriga fallen än de som omfattas av 5–7 och 20§ 

- Bl.a. skulder som ska betalas på anfordran eller som beviljats tills vidare, säkerhets- 

eller garantiförpliktelser 

• HR – 10-årig preskriptionstid och att denna börjar löpa från det att förpliktelsens rättsgrund 

uppkom (8.1§) 

• UND - En del av förpliktelserna om regleras av 8§ är sådana att de kan förfalla till betalning -> 

efter att förpliktelsen förfallit till betalning regleras denna av 8.2§ -> förpliktelsen preskriberas 

tre år efter förfallodagen, om tiden inte avbrutits 

- Ska anses tillämplig på förpliktelser som till en början befunnit sig i ett viloläge och 

inte varit förfallna till betalning, men sedan vid en bestämd tidpunkt har förfallit till 

betalning och övergått till en aktiv förpliktelse 

- T.ex. skulder som ska betalas på anfordran eller som förfaller till betalning då ett 

bestämt villkor uppfylls  

5.4.7 SUBSIDIÄR PRESKRIPTIONSTID  
• Syfte: sätta en fast tidsgräns för när en förpliktelse preskriberas i situationer där det inte alls 

förekommer nån möjlighet för borgenären att yrka prestation och där den allmänna 

preskriptionstiden således inte börjar löpa  

• Den subsidiära preskriptionstiden är uttryckligen den yttersta gränsen för den tid inom vilken 

borgenären ska bara aktiv, inte den absolut yttersta gränsen för hur länge en förpliktelse kan 

förbli i kraft 



• Den allmänna och subsidiära preskriptionstiden blir inte parallellt tillämpliga i fråga om 

samtliga typer av skulder, i en del situationer tillämpas antingen enbart den ena eller den 

andra  

- Har en fast förfallodag avtalats för en skuld -> allmän preskriptionstid börjar löpa från 

förfallodagen, men någon subsidiär preskriptionstid har skulden överhuvudtaget inte  

• Både den allmänna och den subsidiära tillämpas enligt sina egna förutsättningar och 

oberoende av varandra -> en skuld kan t.ex. preskriberas med stöd av bestämmelserna om 

den subsidiära ännu efter att den allmänna redan börjat löpa 

• Det första rättsfaktumets princip – när flera åtgärder från den förpliktades sida behövs för att 

en fordran ska uppstå, börjar preskriptionstiden löpa från den första händelsen som är av 

väsentlig betydelse för uppkomsten av fordran  

• Subsidiära tiden gäller för det första sådana skadestånds-, gottgörelse- och 

vinståterbäringsskulder som regleras i 7§ 

- 7.2§ - preskriptionen av sådana skulder ska avbrytas innan 10 år har gått efter att 

avtalsbrottet eller den händelse som har orsakat skadan eller lett till uppkomsten av 

obehörig vinst.  

Ögonblicket när avtalsbrottet inträffar 

• Beroende av bl.a. typen av förpliktelse som brutits och typen av avtalsbrott  

• Bedömningen utgår uttryckligen från den förpliktelse som skadeståndsanspråket eller ett 

annat anspråk grundar sig på  

- Förpliktelse som uppfylls genom en engångsprestation -> betraktas som avgörande 

tidpunkt i allmänhet den tidpunkt enligt vilken felet i prestationen enligt materiella 

normer ska bedömas  

- T.ex. köp av lös egendom -> tidpunkten för bedömningen av ett fel i prestationen 

vanligtvis tidpunkten när varan avlämnas  

- Om prestationen fördröjs eller helt försummas är den avgörande tidpunkten den sista 

tillåtna prestationstidpunkten  

- Grundar sig yrkandet på underlåtelse att avtalsenligt fullgöra en fortlöpande 

förpliktelse -> avgörande tidpunkten den när prestationen upphörde att vara 

avtalsenlig 

- Avtalsbrott pga. långvarig försummelse -> då försummelsen upphör 

Händelsen som orsakat skadan 

• Vid utomkontraktuellt skadestånd – tiden börjar löpa från den händelse som orsakat skadan  

• Det väsentliga är uttryckligen det förfarande av skadeorsakaren som har lett till att skadan har 

uppstått, inte att skadeföljden i sig visat sig eller uppstått 

• Vad som betraktas som den händelse som föranlett skadan beror på ansvarsgrunden 

- Kulpöst ansvar (kräver vållande) – den avgörande tidpunkten är den när 

skadeorsakaren upphörde att handla i enlighet med sin omsorgsplikt på ett sätt som 

ledde till att skada uppstod 

- Strid ansvar – den avgörande tidpunkten är den när den under strikt ansvar utövande 

verksamheten startade den orsakskedja som hade skadan som följd  



- Är den gärning, verksamhet eller försummelse som föranlett skadan av fortgående 

karaktär, räknas den subsidiära preskriptionstiden från det att förfarandet upphört  

• UND – om det kulpösa förfarandet fortgår, men skadan efter ett visst 

ögonblick inte ökar – tiden räknas från tidpunkten då orsakssambandet 

mellan förfarandet och uppkomsten av skadan upphörde att existera  

Återbäring av obehörig vinst 

• Tiden räknas från den händelse som ledde till uppkomsten av den obehöriga vinsten  

Undantag 

• 1. Bestämmelsen i 7.3§ om skulder som grundar sig på brott gäller också den subsidiära  

• 2. Den subsidiära preskriptionstiden tillämpas enligt 2 meningen i 7.2§ inte på person- eller 

miljöskador  

- I situationer som omfattas av denna bestämmelse är det således alltid tillräckligt att 

skadeståndsyrkandet anförs inom tre år från det att rättsgrunden för 

skadeståndsanspråket visat sig  

Krediter som beviljats tills vidare och andra skulder  

• Den subsidiära preskriptionstiden tillämpas även på skulder som omfattas av bestämmelsen i 

8§ 

• En del av de förpliktelser som omfattas av bestämmelsen i 8§ är sådana att de kan förfalla till 

betalning -> skulden omfattas inte längre av den 10-åriga preskriptionstiden i 8.1§ utan av den 

3-åriga i 8.2§  

• Å andra sidan är det möjligt att en förpliktelse som omfattas av den allmänna tiden kommer 

att omfattas av den subsidiära tiden, om en skuld som omfattas av bestämmelsen i 8.2§ eller 

någon annan bestämmelse i lagen avtalas att gälla tills vidare  

• HD 2010:66 

Ögonblicket för rättsgrundens uppkomst  

• Om en förpliktelse preskriberas enligt 8.1§ börjar tiden löpa från det att förpliktelsens 

rättsgrund uppkom 

• Enligt lagmotiven: den tidigaste möjliga tidpunkt när det avtal som skulden grundar sig på har 

ingåtts  

4.5.8 EN GENOM UTSÖKNINGSGRUND FASTSTÄLLD FORDRAN 
• En skuld som fastställts genom en lagakraftvunnen dom eller någon annan utsökningsgrund 

som kan verkställas på samma sätt som en lagakraftvunnen dom  

• Preskriberas i två steg 

• Första steget – bestämmelsen i 13.2§: efter att skulden har fastställts genom en 

utsökningsgrund, förlängs preskriptionstiden till fem år 

- Gäller både istället för de ”vanliga” allmänna preskriptionstiden och den subsidiära 

tiden, men också istället för en i speciallag föreskriven preskriptionstid eller tid för 

väckande av talan 



• Andra steget – utsökningsbalkens bestämmelser om utsökningsgrundens tidsfrist och den 

preskription som följer på tidsfristen  

- Fordran preskriberas när utsökningsgrundens tidsfrist löper ut (UB 2:27.1) 

• Tillämpningsområdet för utsökningsgrundens tidsfrist är dock snävare än bestämmelserna i 

PreskriptionsL 

- Utsökningsgrundens tidsfrist gäller endast när en fysisk person har förelagts en 

betalningsskyldighet  

- Tillämpningsområdet begränsas till ”betalningsskyldighet” 

• Skyldighet att betala i pengar och i varor, men inte andra slag av prestationer 

som t.ex. skyldighet att tillhandahålla en tjänst 

• HR – utsökningsgrundens tidsfrist räknas från det att utsökningsgrunden meddelats  

- 15 eller i vissa fall 20 år 

• Kan förlängas med 10 år från utgången av den ursprungliga tidsfristen eller 

från det att preskriptionen slutgiltigt har preskriberats enligt PreskriptionsL 13 

a.1§, beroende på vilken av dessa tidpunkter som infaller först  

• Förlängning är möjlig endast genom beslut av domstol och förutsatt att 

gäldenären under den ursprungliga tidsfristen väsentligt har försvårat 

borgenärens möjligheter att få betalning t.ex. genom att gömma undan eller 

skänka bort egendom, hemlighålla eller ge felaktig eller vilseledande 

information om sin ekonomiska ställning 

• Förlängningen får inte vara oskälig mot gäldenären  

• HD 2011:60 

5.4.9 SLUTGILTIG PRESKRIPTIONSTID SOM RÄKNAS FRÅN FÖRFALLODAGEN  
• Till slutgiltig preskription hänförs två separata rättsliga företeelser; regleringen av 

utsökningsgrundens tidsfrist och den tidsfrist om vilken föreskrivs i PreskriptionsL 13 a§ och 

som räknas från skuldens förfallodag 

• 13 a.1§ - en fysisk persons penningskuld som grundar sig på avtal preskriberas senast när det 

har gått 20 år sedan skulden förfallit till betalning. Om även borgenären är en fysisk person, är 

tiden 25 år 

• Tillämpningsområde 

- Gäller endast fysiska personer skulder  

- Endast skulder som ska betalas in i pengar 

- Gäller endast avtalsbaserade skulder 

• Avtalsbaserade skulder  

- I lagens förarbeten förklaras inte närmare vad som menas med detta 

- Konstateras endast att paragrafen inte gäller utomkontraktuellt skadeståndsskuld, 

men skadeståndsskuld som grundar sig på avtal 

- -> tyder på att tolkningen av när en skuld anses grundas på avtal inte ska vara alltför 

strikt  

• Preskriptionstiden börjar löpa från det att skulden förfallit till betalning  

- Förfallodagen om denna är bestämd 

- Om det är en skuld som ska betalas vid anfordran -> den tidpunkt när 

betalningsanspråket framställdes  



• Enligt 13 a§ ska som tidpunkten när skulden förfaller till betalning även i fråga om 

avtalsbaserade skadeståndsskulder betraktas tidpunkten när ersättningsanspråket framförs 

- Problematiskt eftersom en skadeståndsskuld inte förfaller till betalning vid någon 

bestämd tidpunkt, utan samtidigt som den uppstår 

- Lättare att räkna preskriptionstiden från den tidpunkten då skadeståndsanspråket 

framfördes -> eftersom målsättningen är att rättsreglerna ska vara så klara som 

möjligt talar det för en sådan tolkning 

• Tidsfristen i 13 a§ kan enligt lagmotiven inte förlängas genom preskriptionsavbrytande 

åtgärder  

- Dock 13 a.3§: om utsökningsgrundens tidsfrist förlängs, medför förlängningen i och 

för sig att fordran blir immun mot att preskriberas enligt 13 a.1 under den tid som 

förlängningen varar  

5.4.10 AVBRYTANDE AV PRESKRIPTION  
• Antingen borgenären eller gäldenären aktiverar sig i skuldförhållandet på ett sätt som 

uppfyller vissa villkor och som medför att risken för att skulden ska preskriberas skjuts upp till 

en senare tidpunkt  

• Avbrottet har som regel en sådan rättsverkan att det från tidpunkten när tiden avbröts börjar 

löpa en ny preskriptionstid som är lika lång som den föregående, 13.1§ 

• HR – en preskriptionstid kan avbrytas hur många gånger och hur ofta som helst 

• Preskriptionstider som kan avbrytas på sedvanligt sätt är den allmänna treåriga tiden (4§), den 

tioåriga subsidiära tiden (7.2§ och 8.1§) samt den femåriga preskriptionstid som gäller när 

skulden fastställts genom lagakraftvunnen dom eller någon annan utsökningsgrund (13.2§) 

• De slutgiltiga preskriptionstiderna kan inte avbrytas, utan endast genom talan i domstol 

förlängas med tio år  

• Bestämmelser om tiden för väckande av talan (typiska för speciallagstiftning) – enligt dessa 

bestämmelser preskriberas en fordran eller upphör den annars att gälla om indrivningstalan 

inte väcks inom en viss tid 

- T.ex. FörsäkringsavtalsL 74§ - försäkringstagaren, den försäkrade eller någon annan 

ersättningsberättigad som är missnöjd med försäkringsgivarens beslut ska väcka talan 

inom tre år från det att parten fått ett skriftligt besked om beslutet och denna tidsfrist  

- En tid inom vilken talan ska väckas kan inte avbrytas genom icke-formbundna 

åtgärder av borgenären eller gäldenären, utan endast genom rättsliga åtgärder av den 

art som föreskrivs i PreskriptionsL 11§ 

• HR vid frågan om vilka förpliktelser en preskriptionsavbrytande åtgärd omfattar är att varje 

förpliktelse och åtgärd bedöms separat 

- UND gäller för situationer där flera förpliktelser mellan samma gäldenär och borgenär 

står i ett accessoriskt förhållande till varandra 

• 12.2§ - en avbrytande åtgärd avbryter inte bara tiden för skuldkapitalet, utan 

även tiden för de med skulden förknippade räntorna och andra accessoriska 

prestationer oberoende av deras förfallodagar. Ömsesidig bestämmelse, 

gäller motsatt effekt om den avbrytande åtgärden riktas mot räntefordran 

• HR – en avbrytande åtgärd har verkan endast i förhållande till de gäldenärer och borgenärer 

mellan vilka åtgärden vidtas, men däremot inte har någon verkan i förhållande till andra  



- Enligt 19.1§ avbryts preskriptionen i ett skuldförhållande med flera gäldenärer endast 

för den gäldenär i vars namn den avbrytande åtgärden vidtas eller mot vilken denna 

riktas  

- I två viktiga typer av fall; i fråga om personbolag och deras ansvariga bolagsmän och i 

fråga om delägare i dödsbon bedöms frågan om vem som omfattas av en avbrytande 

åtgärd dock lindrigare än vad som nyss anförts  

• HD 1988:32 – om preskriptionen av ett öppet bolag avbrutits i förhållande till 

bolaget, avbröts genom samma åtgärd också preskriptionen av varje 

bolagsmans personliga skuldansvar  

• HD 1976 II 2 – ett betalningskrav som riktades mot en dödsbodelägare som 

hade haft dödsboets egendom i sin besittning skulle anses avbryta 

preskriptionen även i förhållande till de övriga delägarna i dödsboet  

• Den allmänna principen att det förutsätts att det förekommer kontakt mellan gäldenären och 

borgenären  

• Principens normativa betydelse blir dock olika beroende på om det är frågan om en icke-

formbunden preskriptionsåtgärd som avses i 10§, t.ex. betalningspåminnelse av borgenären, 

eller en rättslig preskriptionsavbrytande åtgärd som avses i 11§, t.ex. väckande av talan 

• Icke-formbunden åtgärd -> kontakt mellan gäldenären och borgenären är en absolut 

förutsättning för att åtgärden skall vara giltig  

• Rättslig åtgärd -> i allmänhet har denna inte någon verkan om gäldenären inte får kännedom 

om borgenärens rättsliga indrivningsåtgärder. I vissa fall kan åtgärden dock avbryta tiden även 

om gäldenären inte får del av borgenärens betalningskrav 

• På avbruten preskription följer enligt 13.1§ en ny preskriptionstid -> HR – den nya är lika lång 

som tidigare, avbrutna tiden  

- UND – situationer där preskriptionen avbrutits genom att talan har anhängiggjorts 

eller någon annan sådan processuell åtgärd har vidtagits som leder till att en 

utsökningsgrund uppstår -> en femårig preskriptionstid börjar löpa, som kan avbrytas, 

och i vissa fall dessutom en 15 eller 20 år lång tidsfrist för utsökningsgrunden 

Icke-formbundna preskriptionsavbrytande åtgärder 

• Icke-formbundna avbrytningsåtgärder regleras i 10§: 

- 1. Parterna kommer överens om betalningsarrangemang, säkerheter eller andra 

ändringar i villkoren för skulden eller om att preskriptionen har avbrutits 

- 2. Gäldenären betalar eller på något annat sätt erkänner sin skuld till borgenären 

- 3. Borgenären kräver prestation av gäldenären eller på något annat sätt påminner 

gäldenären om skulden  

• Det väsentliga är uttryckligen att skuldens existens på något sätt tangeras i förhållandet 

mellan parterna  

- Krävs inte att den som vidtar åtgärden har för avsikt att avbryta preskriptionen eller 

ens är medveten om en sådan rättsverkan 

• De vaga formuleringarna i 10.1§ - meningen att en relativt extensiv tolkning ska vara tillåten  

• Formfrihet  

- Inte beroende av det sätt på vilket kommunikationen sker  



- Verbalt eller genom annan kommunikation, t.ex. så att gäldenären med anledning av 

en avbetalning eller räntebetalning konkludent anses ha erkänd huvudgäldens 

existens 

• Hur kommunikation eller annat förfarande som eventuellt betraktas som avbrytande ska 

tolkas är beroende av om det är borgenären eller gäldenären som vidtar åtgärden  

- Gäldenären erkänner sin skuld – kommunikationen bedöms enligt tillitsprincipen, dvs. 

med utgångspunkt i vad mottagaren under omständigheterna i fallet förstod eller 

borde ha förstått 

- Borgenären som meddelar ett påbud -> HR: snäv tolkning och krav på tydlighet, 

eftersom detta försämrar gäldenärens rättsliga ställning 

• Formfritt avbrytande kräver kontakt mellan gäldenären och borgenären 

- Godkänns inte att t.ex. gäldenären erkänner skulden för en utomstående och inte 

heller genom att en utomstående påminner gäldenären om skulden. Direkt 

kommunikation mellan parterna krävs 

- Vad betraktas som tillräcklig kontakt? 

• HD – för att preskriptionen i ett fall skulle avbrytas var det tillräckligt att 

borgenären hade visat att kravbrevet hade kommit inom räckhåll för 

gäldenären, oberoende av om gäldenären tagit del av brevet eller inte  

• HD – möjligheten att ett brev förkommit är så pass stor att enbart uppgiften 

att borgenären hade avsänt ett enda vanligt brev till gäldenären var inte ett 

tillräckligt bevis för att brevet skulle ha anlänt till mottagaren  

• Kan en avbrytande åtgärd på ett giltigt sätt vidtas genom representation eller kan någon 

genom representation bli föremål för en sådan åtgärd? 

- Hävdvunna uppfattningen är att en preskriptionsavbrytande åtgärd inte är en egentlig 

rättshandling utan endast ett slags rättshandlingsliknande rättslig akt  

- Man har ansett, vilket Norros stöder, dock att man på avbrytande åtgärder kan 

tillämpa de rättsregler om representation som gäller i fråga om rättshandlingar  

• Preciseringskravet: 10.2§ - för att preskriptionen av en skuld ska avbrytas krävs det att skulden 

preciseras när avbrytningsåtgärden vidtas 

- Kravet uttrycks i sin allmänna form i 10.2§ 1 meningen 

- Utvidgade form 10.2§ 2 meningen: är det fråga om skadestånd eller gottgörelse som 

avses i 7 §, skall av borgenärens påminnelse så tydligt som skäligen kan krävas framgå 

grunden för skulden samt beloppet, om gäldenären inte har kännedom om dem. 

• Vid bedömningen av om kravet är uppfyllt kan enligt lagmotiven som 

jämförelsegrund användas kravet hur exakt en skuld måste preciseras för att 

dröjsmålsränta ska kunna yrkas för skulden (som skäligen kan förväntas av 

borgenären med beaktande av gäldenärens utredningsmöjligheter) 

• Också borgenärens sakkunskap, vad gäldenären eventuellt redan vet samt i 

vilken mån det är möjligt att skaffa utredning skall beaktas  

• Det kan anses att borgenärens påminnelse ska innehålla minst följande uppgifter för att 

uppfylla det utvidgade preciseringskravet (men alltid bedömning in casu): 

- 1. Av åtgärden bör framgå att borgenären överhuvudtaget anser berättigad till 

ersättning av gäldenären och att de inte är frågan enbart om en förfrågan eller 

allmänt uttryck för missnöje 



- 2. En beskrivning av ansvarsgrunden, t.ex. avtalsbrottet eller det skadeorsakande 

beteendet 

- 3. Eller åtminstone allmän beskrivning av hur skadan förorsakats, prisnedsättningen 

bestäms, förmögenhetsförskjutningen skett eller grunden för fordrans storlek i övrigt 

bestäms  

Rättsliga preskriptionsavbrytande åtgärder 

• 11§  

• De rättsliga åtgärder som avbryter preskriptionstiden är: 

- 1. Borgenären väcker talan angående fordran mot gäldenären eller framställer i fråga 

om fordran ett krav vid domstol, konsumenttvistenämnden eller något annat 

lagstadgat organ eller i ett förfarande där ett avgörande eller en rekommendation i 

ärendet kan meddelas, eller vid ett organ som har anmälts till Europeiska 

kommissionen i nåt direktiv  

• Skiljeförfarande har godkänts som detta 

- 2. Borgenären anmäler sin fordran utifrån en offentlig stämning som gäller gäldenären 

eller i gäldenärens konkurs eller i något annat insolvensförfarande eller skulden 

annars beaktas i samband med förfarandet  

- 3. Borgenären anhängiggör ett utsökningsärende eller skulden beaktas annars i 

samband med ett utsökningsförfarande 

- 4. Fordran tas till behandling vid medling i domstol eller vid ett sådant 

medlingsförfarande där förlikningen kan stadfästas så att den blir verkställbar på det 

sätt som föreskrivs i lagen om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i 

allmänna domstolar 

• HR – förteckningen är uttömmande  

• Ett avbrott i preskriptionen genom rättsliga åtgärder föregås i allmänhet av en suspension av 

preskriptionen, som börjar när något av de förfaranden som avses i 11.1§ inleds.  

• Preskriptionen avbryts som regel dagen när en lagakraftvunnen dom har meddelats eller 

handläggningen av ärendet av någon annan orsak har avslutats  

- UND – då borgenären återkallar sin ansökan eller handläggningen av ärendet avslutas 

av någon annan orsak utan att gäldenären har hunnit få del av upplysningen att 

förfarandet har inletts  

• Inget sådant preciseringskrav som i fråga om icke-formbundna åtgärder 

- De processrättsliga reglerna om förfaranden som avses i 11.1§ kan ställa egna krav på 

precisering, som rentav kan vara högre  

• Om åtgärden inte uppfyller rekvisitet för rättsliga preskriptionsavbrytande åtgärder i 11§, kan 

åtgärden trots detta betraktas som en icke-formbunden avbrytande åtgärd, bara kriterierna 

för en sådan uppfylls (såsom att motparten får del av betalningskravet och att kravet 

preciseras)  

- -> åtgärden har inga av de särskilda rättsverkningar som är förknippade med rättsliga 

åtgärder, inklusive suspension av preskriptionen 

4.5.11 SUSPENSION AV PRESKRIPTION 
• Uppehåll i preskriptionstiden  

• Medan suspensionen pågår löper ingen preskriptionstid 



- Preskriptionstiden börjar inte nödvändigtvis löpa från början eter suspensionen, utan 

hur lång den tid som börjar löpa beror på andra omständigheter  

• Någon allmän bestämmelse om suspension finns inte i PreskriptionsL eller någon annan lag  

• PreskriptionsL 11.2§ - den klart viktigaste bestämmelsen som reglerar suspension  

- Preskriptionen avstannar för den tid som ett domstolsförfarande eller annat 

förfarande varar, om inledandet av förfarandet har varit en sådan rättslig 

preskriptionsavbrytande åtgärd som avses i paragrafens 1 mom. (alltså listan på 

rättsliga avbrytande åtgärder) 

• Suspensionsmöjligheten i 11.2§ gäller inte alla preskriptionstider på samma sätt  

- Suspensionen kan gälla den allmänna och subsidiära preskriptionstiden, den femåriga 

(fordran som fastställts via utsökningsgrund) samt de tider för väckande av talan om 

vilka föreskrivs i speciallagstiftning. 

- Dock suspenderas med stöd av 11.2§ inte utsökningsgrundens tidsfrist eller den 

slutgiltiga, till förfallodagen kopplade preskriptionstid om vilken föreskrivs i 13 a§.  

• Kan preskriptionen av en skuld tillfälligt suspenderas pga. ett övermäktigt hinder, t.ex. ett 

avbrott i den allmänna datakommunikationen, som medför att preskriptionsavbrytande 

hinder inte kan vidtas  

- Bestämmelser om sådan suspension finns i lagen för två särskilda typer av 

betalningsmedel; VäxeL och CheckL 

- När den tidigare PreskriptionsF var i kraft var det oklart om sådan suspension av 

preskription var möjlig, men i princip ansågs det vara möjligt.  

• Förståeligt eftersom preskriptionsreglernas syfte är att motverka att 

borgenären utan orsak förhåller sig passiv  

• Även strävan efter en tolkning som gynnar de grundläggande fri- och 

rättigheterna talar för denna åsikt 

• Får även stöd internationellt 

- Motskäl mot en sådan tolkning  

• Eftersom den relativt nyligen stiftade PreskriptionsL inte innehåller någon 

såda bestämmelse -> talar för lagstiftarens avsikt att en sådan rättsverkan inte 

ska komma i fråga 

• I denna riktnings pekar också ett uttalande i lagmotiven 

• Rättsreglerna i lagen är också tvingande till förmån för gäldenären, svårt att 

tänka sig att oskrivna rättsregler skulle kunna försvaga gäldenärens ställning  

- En situation med ett sådant övermäktigt hinder torde vara sällsynt -> rättsreglerna om 

preskription följer huvudsakligen vissa tydliga principer, inte motiverat att göra 

undantag för en sådan relativt teoretisk situation som denna eftersom det skulle 

försvaga reglernas klarhet  

- -> svårt att entydigt ta ställning till frågan.  

• Å ena sidan klart att UP är att preskriptionstiden är absolut, å andra sidan är 

det klart att en kategorisk regel kan leda till oskälighet  

• En förpliktelse som anses ha upphört på något annat sätt än genom preskription, men denna 

uppfattning senare visar sig vara oriktig  

- Ingen preskriptionstid anses ha löpt under denna mellanperiod  

- Som ett systerfenomen till suspension 

- Bestämmelser om en sådan verkan finns i 13.2§ och 15.2§ 



• 13.2§ - om en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft återbryts, anses inte 

någon preskription ha skett under den tid som gått efter att domen 

meddelades 

• 15.2§ - bestämmelser på liknande sätt om situationer där en betalning eller 

kvittning återgår eller annars visar sig vara utan verkan  

• För att preskriptionstiden ska suspenderas förutsätts dock att borgenären 

hade grundad anledning att tro att skulden hade upphört att gälla till följd av 

betalningen eller kvittningen 

• Hur fortsätter preskriptionstiden löpa då den igen börjar löpa i samband med suspension? 

- Hävdvunna uppfattningen: preskriptionstiden efter uppehållet fortsätter att löpa till 

sin återstående del  

• Dock relativt liten betydelse i rättsläget då det i lagen förskrivs annat 

beträffande den suspensionsverkan som är förknippad med den viktigaste 

grunden för suspension, dvs. den som är kopplad till rättsliga avbrytande 

åtgärder  

• Hur lång den återstående preskriptionstiden är när en preskriptionstid som suspenderats med 

stöd av 11.2§ börjar löpa på nytt beror å ena sidan på vilken typ av förfarande borgenären 

inlett enligt 11§ och å andra sidan på hur förfarandet slutar 

- HR – preskriptionen anses ha avbrutits den dag när det meddelas en dom vinner laga 

kraft eller handläggningen av ärendet avslutas av någon annan orsak 

- Har förfarandet upphört genom att en dom eller annan utsökningsgrund har 

meddelats, är enligt 13.2§ den nya preskriptionstiden fem år 

- Är det däremot frågan om ett nämndförfarande som inte resulterar i en 

utsökningsgrund, är den nya preskriptionstiden som börjar löpa enligt 11.2§ lika lång 

som den som tillämpades innan förfarandet inleddes 

• Tre eller tio år  

• Var den tillämpliga preskriptionstiden innan förfarandet inleddes inte någon 

av tiderna i PreskriptionsL, utan en frist inom vilken talan skulle väckas, börjar 

en ny tid för väckande av talan löpa när förfarandet avslutats 

Förfarande som avslutas i förtid  

• Avslutas ett i 11.1§ avsett förfarande i förtid, t.ex. att talan avvisas eller läggs ner, blir längden 

av den återstående preskriptionstiden enligt relativt invecklade bestämmelser beroende av 

om  

- A) borgenären har återtagit sin ansökan eller om förfarandet avslutas av någon annan 

orsak 

- B) Gäldenären har fått kännedom om förfarandet 

- C) Om gäldenären inte har fått kännedom om förfarandet, orsaken till detta 

- D) Det är frågan om en preskriptionstid som kan avbrytas eller om en frist för 

väckande av talan  

• I samtliga fall är alternativen  

- 1. Att preskriptionen med stöd av 11.2§ avbryts på normalt sätt genom att 

förfarandet avslutas 

- 2. Nådeårsregeln i 11.3§ blir tillämplig  



• Har gäldenären fått kännedom om det i förtid avslutade förfarandet -> i regel avbryts 

preskriptionen i enlighet med 11.2§ när förfarandet avslutas  

• OBS! Frågan om en frist för väckande av talan -> nådeårsregeln i 11.3§ tillämplig istället för 

undantagsbestämmelsen i 11.4§, oberoende om gäldenären fått kännedom om förfarandet 

eller inte  

• Om ett i 11.1§ avsett förfarande avslutas utan att gäldenären fått kännedom om förfarandet, 

blir rättsverkningarna beroende av orsaken till detta 

- 11.3§  

- Bestämmelsen innebär att ett i 11.1§ avsett förfarande avbryter preskriptionen av en 

skuld också när gäldenären inte har fått kännedom om det, trots att 

delgivningsreglerna för förfarandet har iakttagits  

• Dvs. om det enligt procedurreglerna är möjligt att gäldenären inte 

ovillkorligen måste delges upplysningen om att förfarandet har inletts 

• ”Nådeårsregeln”  

- I situationer där ett i 11.1§ avsett förfarande avslutas på ett sätt som inte medför att 

preskriptionen avbryts tryggas borgenärens ställning enligt 11.3§  

- En särskild tilläggstid, som hindrar att fordran preskriberas tidigare än ett år efter att 

förfarandet har avslutats 

• Borgenären har alltså minst ett år på sig att driva in sin fordran eller på ett 

giltigt sätt avbryta preskriptionen av den 

- Kan endast förlängas en gång  

- s. 635 finns inte i e-boken så I damn hope det inte står något viktigt där :) 

 

 

 

• Upphörande av prestationsskyldigheten  

- 14.1§ - Gäldenärens skyldighet att betala en skuld upphör när skulden preskriberas  

- Preskriptionen av en fordran innebär dock inte en total neutralisering av förpliktelsen, 

även en preskriberas förpliktelse har vissa rättsverkningar  

- Preskription är som regel inte självverkande så att en domstol eller annan 

handläggande myndighet självmant skulle beakta detta, gäldenären måste själv 

framställa en preskriptionsinvändning  

- Utmätningsman är däremot skyldig att kontrollera att en fordran som begärs utmätt 

inte är preskriberad  

• Gäller inte om skulden är preskriberad enligt i 13 a§ avsedd slutgiltig 

preskription av skulder som förfallit till betalning  

• Uppfyllelsen av en preskriberad förpliktelse anses som regel inte vara en prestation som 

saknar grund på ett sådant sätt att den som uppfyllt förpliktelsen har rätt att kräva att återfå 

sin prestation – 14.2§  

- Lagmotiven: prestationen anses som regel inte heller ogiltig enbart på den grunden 

att betalaren har misstaget sig och trott att förpliktelsen inte var preskriberad  

- Ogiltighet och återlämningsskyldighet är dock möjlig om ogiltighetsgrunderna i AvtalsL 

föreligger av den anledningen att betalaren aktivt har vilseletts att uppfylla 

förpliktelsen eller gjort det pga. påtryckning  

• UND – prestation av konsument  



- Gäller endast  

• A) En näringsidkares fordran, som grundar sig på överlåtelse av en 

konsumtionsnyttighet eller beviljande av kredit för en konsument  

• B) En kreditgivares fordran på en enskild borgensman eller enskild pantsättare 

- -> gäldenären har rätt att få tillbaka en prestation som hen fullgjort utan att veta att 

skulden var preskriberad enligt 14.2§  

• Vet eller borde ha vetat  

- UND – om gäldenären i ett solidariskt skuldförhållande har betalat av skulden utan att 

känna till att denna var preskriberad i förhållande till någon av de solidariskt ansvariga 

gäldenärerna, har gäldenären rätt att kräva tillbaka det belopp som överskrider 

gäldenärens andel av skulden  

• Rättsmedel för att driva in en preskriberad skuld  

- En preskriberad skuld kan med vissa begränsningar användas för kvittning  

- Preskriptionen hindrar inte heller en borgenär att få betalning ur egendom som 

gäldenären ställts som säkerhet, om borgenären har pant- eller retentionsrätt i 

egendomen, 16.1§  

• Gäller endast en säkerhet som gäldenären själv ställt, inte tredjemanspant 

• För skuldförhållanden med flera gäldenärer gäller att tidpunkten när preskriptionstiden börjar 

löpa och när den avbryts bestäms separat för varje enskild gäldenär  

- Fordringsrätten kan preskriberas vid olika tidpunkter i förhållande till olika 

medgäldenärer och en enskild medgäldenär kan inte ens om hen önskar avbryta tiden 

för någon annans räkning  

- Skulle vara orättvist mot en enskild gäldenär om medgäldenärer bara kunde 

”försvinna” ur skuldförhållandet och de övriga gäldenärerna skulle bli tvungna att 

fortfarande bära hela skuldbördan  

• -> för undvikande av detta föreskrivs i 19.2§ att om gäldenärerna har solidariskt ansvar för 

samma skuld och skulden preskriberas för någon gäldenärs del, svarar var och en av de 

återstående gäldenärerna endast för betalning av sin egen andel av skulden  

- Att skulden preskriberas i förhållande till en av flera solidariskt ansvariga gäldenärer 

har således två rättsverkningar: det solidariska ansvaret omvandlas till delat ansvar 

och skulden minskar med den skuldandel som skulle falla på den gäldenär i 

förhållande till vilken skulden preskriberats. Den återstående skulden delas mellan de 

återstående gäldenärerna. 

- Andelarna räknas ut på det belopp som gäldenärerna ursprungligen förbundit sig att 

betala eller som de förordnats att betala. Andelarna bestämts enligt gäldenärernas 

huvudtal, om inte något annat har avtalats eller bestäms om ansvarsfördelningen  

• En på avtal grundad avvikelse från regeln att skuldansvaret fördelar sig enligt 

huvudtalet kan försvaga borgenärens ställning -> förutsätter att borgenären 

kan anses ha godkänt avtalet 

• 11 a.1§ - gäller upplösta eller ur handelsregistret avförda sammanslutningar 

- Skulden preskriberas inte (den suspenderas), om ett aktiebolag eller annan 

sammanslutning har upplösts eller avförts ur handelsregistret  

• Gäller inte öppet bolag eller kommanditbolag 

-  



• 11 a.2§ - situationer där en av gäldenärerna i ett solidariskt skuldförhållande är ett insolvent 

dödsbo 

- Den omständigheten att fordringsrätten preskriberas i förhållande till ett insolvent 

dödsbo påverkar inte det ansvar som andra gäldenärer, borgensmän eller de som 

ställts tredjemanspant har för skulden  

- -> preskriptionen av ett insolvent dödsbos skuldansvar har inte en sådan rättsverkan i 

förhållande till eventuella andra solidariska ansvariga gäldenärer som den om vilken 

förskrivs i 19.2§  

• Skadeståndsskuld  

- 19.2§ fungerar väl i ”klassiska” fall av solidariskt skadeståndsansvar där ett begränsat 

antal personer orsakat skadan och de alla klart kan identifieras.  

- Blir dock mer problematiskt i fall, som blir allt vanligare, där en stor skara rättssubjekt 

ansvarar för en skada och att en del av dem har ett närmre och en del ett mer 

avlägset förhållande till skadan  

- Frågan ännu relativt oklar  

• Borgen  

- Preskriptionsfrågor som hänför sig till en huvudförbindelse för vilken tecknas borgen 

regleras på ett helt annat sätt än enligt 19.2§  

- Preskription av huvudskulden keder som regel även till att borgensförbindelsen 

upphör att gälla (BorgensL 15.1§ och 17.1§) 

- Preskriberas en av borgensförbindelserna, har det ansetts att de övriga 

borgensmännens ställning bestäms enligt BorgensL 18.1§ som gäller befrielse av 

borgensman från ansvar.  

• Enligt 18.1§ medför en sådan befrielse av en borgensman från ansvar att de 

återstående borgensmännens ansvar delas upp på samma sätt som regleras i 

19.2§ i PreskriptionsL 

• Ansvarsandelarna bestäms utgående från det belopp med vilket 

borgensmännen sinsemellan svarar för huvudförbindelsen 

• Regressfordran  

- PreskriptionsL 20§  

- Om en solidariskt ansvarig gäldenär har betalat av på en skuld som förfallit till 

betalning börjar preskriptionen av dennes regressrätt gentemot de andra 

gäldenärerna löpa när betalningen fullgjorts 

5.5 ÖVRIGA FÖLJDER AV PASSIVITET 

5.5.1 REKLAMATIONSSKYLDIGHET  
• En avtalspart förlorar sin rätt att framställa anspråk med anledning av ett avtalsbrott därför att 

avtalsparten inte har påpekat för motparten att ett avtalsbrott skett, dvs. reklamerat  

• Bestämmelser finns i många avtalsrättsliga lagar, och skyldigheten har ansetts kunna uppstå 

även enligt allmänna läror och utan stöd i lag  

• OBS! Uppstår endast i samband med avtalsbrott 

• Tillämpningsområdet för skyldigheten är även kraftigt begränsat i samband med avtalsbrott. 

Störst betydelse har skyldigheten i köpeavtal och andra avtal av engångskaraktär. I fråga om 

långvariga prestationsskyldighet är reklamationsskyldigheten oklar  



- Tillämpningsområde är oklart även gällande engångsprestationer. Den allmänna 

principen är att reklamation inte behövs i samband med dröjsmål, utan endast när 

prestationen belastas av ett fel.  

• Gäldenären är i allmänhet medveten om att prestationen är försenad och 

därför krävs inte reklamation. 

• Av samma orsak förutsätts det inte heller att borgenären reklamerar när felet 

uppstått genom uppsåtlig eller grovt vårdslös verksamhet eller gäldenären 

har förfarit i strid med tro och heder 

• Reklamationsskyldigeten är till tillämpningsområdet oklar men till innehållet en mycket sträng 

passivitetspåföljd -> snäv tolkning  

• Reklamation är i sin grundläggande form en borgenärs neutrala meddelande om att ett 

avtalsbrott inträffat 

- Av reklamationen ska dock framgå vilket fel som borgenären anser ha skett 

- Reklamationsskyldigheten kan i och för sig fullgöras utan att borgenären samtidigt 

framför detaljerade krav med anledning av avtalsbrottet, såsom t.ex. 

skadeståndsanspråk 

• Reklamationen är i allmänhet formfri, även muntlig är möjlig om inte formkrav följer av avtal 

eller i undantagsfall av lagstiftning eller handelssed i branschen 

• Har inget annat avtalats uppstår reklamationsskyldigheten när borgenären upptäcker ett 

avtalsbrott eller borde ha upptäckt det 

- ”borde ha upptäckts det” innebär att en reklamationsskyldig borgenär åtminstone i 

viss mån är skyldig att undersöka innehållet i en mottagen prestation  

- I vissa fall kan mottagaren dessutom ha en lagstadgad eller i avtalet föreskriven direkt 

undersökningsplikts  

- Efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts ska borgenären informera 

gäldenären om det inom skälig tid eller annars närmare angiven tid, om så har avtalats 

eller förskrivs i lag  

• Bedöms från fall till fall  

• Tumregeln i den juridiska litteraturen har ansetts vara att vid sedvanliga 

prestationer mellan företag ska den skäliga reklamationstiden i allmänhet 

anses vara 1–2 veckor  

•  I lag kan föreskrivas om en fast minimi- eller maximitid för reklamation 

- Tiden räknas då från överlåtelsen av prestationen eller någon annan klar bestämbar 

tidpunkt  

- T.ex. maximitid för reklamation i BostadsKöpL: köparen av en begagnad bostad ska 

reklamera till säljaren senast två år efter det att köparen fick bostaden i sin besittning  

- T.ex. minimitid i KSL: en konsument ska reklamera inom skälig tid efter att felet visat 

sig, men det är alltid tillräckligt om reklamationen lämnas inom två månader efter det 

att konsumenten faktiskt upptäckte felet  

• Rättidig reklamation leder till at reklamationsskyldigheten anses uppfylls och reklamation 

behöver därefter inte längre göras för samma brist 

• En borgenär som försummat sin reklamationsplikt förlorar i allmänhet sin rätt att åberopa 

avtalsbrottet och att t.ex. framställa skadeståndsanspråk med anledning av det 

  



5.5.2 TIDSGRÄNS FÖR FRAMSTÄLLANDE AV DETALJERADE KRAV  
• Reklamationsskyldigheten förutsätter i allmänhet inte att borgenären framställer detaljerade 

anspråk med anledning av avtalsbrottet 

• Finns inte heller någon allmän regel som skulle sätta någon gräns för när anspråk till följd av 

avtalsbrottet senast ska framställas  

• I samband med vissa typer av påföljder kan dock borgenären enligt skriven eller oskriven lag 

vara skyldig att yrka påföljder för gäldenären inom en kortare tid än preskriptionstiden, med 

risk för rättsförlust annars  

- Beroende av typen av påföljd och också vilken störning i uppfyllelsen av förpliktelsen 

det är fråga om 

• Tiden inom vilket ett anspråk ska framställas kan avse tiden inom vilken ett fel ska avhjälpas 

eller omleverans yrkas 

- Enligt t.ex. 35§ KöpL ska anspråket fastställas i samband med reklamationen eller 

inom en skälig tid därefter  

- En tidsfrist av samma typ förekommer också typiskt då leveransen helt uteblivit 

- Även hävning av avtal ska i allmänhet yrkas inom en skälig tid efter att det avtalsbrott 

som berättigar till hävningen upptäckts  

- I fråga om prisnedsättning eller skadeståndsanspråk i penningbelopp är det däremot 

inte typiskt att det uttryckligen i lag föreskrivs om tiden inom vilket anspråk ska 

framställas, med undantag för situationer där det för borgenären uppstått 

skadeståndsrätt pga. gäldenärens dröjsmål (skälig tid efter att köparen fått kännedom 

om avlämnandet enligt KöpL) 

• Hur ska rättsläget uppfattas i situationer som inte regleras i lag? Existerar det en tidsfrist för 

framställning av anspråk utan stöd i skriven lag? 

- HD 2005: 127 och HD 2007:41 

- Rättsläget pekar på att en allmän tidsfrist för framställande av yrkanden inte finns  

• Skyldigheten att framställa detaljerade yrkanden blir slutgiltigt uppfylld genom att dessa 

yrkanden framställs i tid, varefter tidsfristen inte behöver avbrytas på nytt  

- Följden av en försummelse att iaktta rättsfristen är att rätten att framställa yrkanden 

upphör utan sådana efterverkningar som de som är förknippade med en preskriberad 

fordran (t.ex. att man kan använda preskriberad skuld för kvittning)  

- Dock är en stor del av de i lagen föreskrivna tidsfristerna kopplade till en viss typ av 

påföljd, varför försummelsen av tidsfristen endast medför förlust av rätten att yrka 

uttryckligen denna påföljd 

• T.ex. en köpare av lös egendom som försummar att underrätta säljaren om 

ett fel inom skälig tid efter att felet upptäcktes och således tappar sin rätt att 

yrka hävning av köpet med stöd av KöpL, har ändå rätt till skadestånd 

5.5.3 FÖRPLIKTELSE SOM UPPHÖR TILL FÖLJD AV OFFENTLIG STÄMNING 
”Preklusion”  

• När det med stöd av OffStämningsL har utfärdats en offentlig stämning, men borgenären har 

inte anmält sin fordran och fordran inte från förut är känd av gäldenären eller dem som enligt 

lagen jämställs med gäldenären.  



• Ingen särskild benämning används i lagtexten på denna företeelse, men i rättslitteraturen 

används preklusion, vilket också nämns i lagmotiven  

• Offentlig stämning – en domstol utfärdar en stämning som publiceras genom kungörelse i den 

officiella tidningen och i kungörelsen uppmanar gäldenärens borgenärer att hos domstolen 

skriftligt anmäla sina fordringar senast på en i stämningen utsatt dag, vid äventyr att de 

skulder som därefter fortfarande är okända upphör  

• Förutsättningarna under vilka en offentlig stämning kan vidtas måste alltid regleras genom 

uttryckliga bestämmelser i lag  

- Andra offentliga kungörelser än de som utfärdas med stöd av lag kan inte betraktas 

som sådana som avses i lagen och som har den verkan att förpliktelser upphör att 

gälla  

• De flesta situationer där offentlig stämning används är då det inträffar något som hotar att 

försämra gäldenärens betalningsförmåga 

- T.ex. när ett aktiebolag eller andelslag försätts i likvidation, vid äktenskapsskillnad då 

offentlig stämning kan användas för utredning av makarnas skulder, efter 

bouppteckning för utredning av den avlidnas, dödsboets eller den efterlevandes 

makens skulder  

• Kungörelseförfarandet  

- Ett ärende om offentlig stämning inleds i allmänhet genom ansökan i domstol  

- Domstolen ska publicera kungörelsen av den offentliga stämningen i den officiella 

tidningen senast tre månader före den utsatta dagen 

- Uppgifter om den offentliga stämningen ska anmälas för anteckningen i det 

kungörelseregister som avses i lagens 10§ och även för anteckning i handelsregistret, 

om gäldenären är en näringsidkare som antecknats i handelsregistret 

- Domstolen ska även se till att uppgift om kungörelsen tillställs de kända borgenärerna 

som avses i 3§ samt andra vars rätt den offentliga stämningen gäller 

• 8.1§ - en skuld som förblir okänd upphör efter utgången av den dag som utsatts i den 

offentliga stämningen  

• Verkningarna av att en förpliktelse upphör motsvarar rättsverkningarna av preskription  

• Bara okända skulder som upphör. Skulder kända av gäldenärer påverkas inte alls.  

- HD 2009:16  

• Ett bostadsaktiebolag hade upptäckt ett fel i en byggnad och framställts krav 

först efter att det aktiebolag som varit entreprenör hade försatts och 

likvidation och efter utgången av den dag som utsatts i den offentliga 

stämningen. HD ansåg att skulden inte kunde vara känd enbart pga. att 

gäldenären varit medveten om att hans verksamhet eventuellt senare kunde 

medföra skadeståndsansvar för avtalsbrott. Bostadsaktiebolagets fordran 

ansågs därför ha upphört 

• Hur ska en situation där skulden är okänd för både gäldenären och borgenären bedömas= 

- Typiskt gällande skadeståndsskulder  

- Enligt lagens ordalydelse är den omständigheten att borgenären inte är medveten om 

sin fordran inte något hinder för att fordran kan upphöra till följd av offentlig 

stämning om skulden anses vara okänd också för gäldenären 

- Dock kan en sådan regel vara hård mot borgenären och leda till ett oskäligt resultat 



5.5.4 OREGLERADE PASSIVITETSPÅFÖLJDER 
• I vilken mån vår rättsordning innehåller passivitetspåföljder som leder till att förpliktelsen 

upphör, men som inte har reglerats i lag  

• Konkludent eftergift av en förpliktelse 

- En förpliktelse kan upphöra genom eftergift, vilken i princip kan ske konkludent bara 

man med ledning av borgenärens uppträdande tillräckligt tillförlitligt kan sluta sig till 

att borgenärens avsikt är att efterskänka sin fordran 

• Dock relativt hög tröskel för sådan tolkning  

• Kan ett avtal förfalla? I vissa gamla rättsfall finner man stöd för tanken att ett avtal kan förfalla 

innan en förpliktelse preskriberas, om ingendera avtalsparten uppfyllts sina förpliktelser och 

ingendera reagerar på situationen  

- Finns orsak att fråga sig om det enligt gällande rätt längre är möjligt att ett avtal kan 

förfalla till följd av passivitet  

- Torde inte finnas en sådan möjlighet utan PreskriptionsL är avsedd att reglera alla 

passivitetspåföljder 

5.6 ANDRA SÄTT FÖR EN FÖRPLIKTELSE ATT UPPHÖRA 

5.6.2 EFTERGIFT AV FÖRPLIKTELSE 
• HR – en borgenär kan genom en ensidig handling efterskänka en skuld 

• Eftergiften kan gälla hela förpliktelsen eller endast en del av den 

• HR – formfrihet för eftergift  

- Problem uppstår till följd av formkravet i 1.1§ i lagen om gåvoutfästelsen och det 

speciella draget att lagen inte gör skillnad mellan en rättshandling genom vilken 

givaren ger en gåva och en genom vilken givaren endast förbinder sig att i framtiden 

ge en gåva 

• GåvoutfästelseL blir tillämplig på eftergift av förpliktelse om eftergiften sker 

utan motprestation eller till ett så nedsatt vederlag att den kan jämställas 

med vederlagsfri eftergift  

• -> formkravet i 1.1§ tillämpas på en situation där en borgenär utfäster sig att senare 

efterskänka skulden utan motprestation  

- Inte klart om formkravet gäller också den rättshandling genom vilken skulden faktiskt 

efterskänks 

• I den nyare juridiska litteraturen har man ansett att rättshandlingen är 

formbunden enligt paragrafen 

• GåvoutfästelseL 3§  

- Efterskänks en fordran som inte grundar sig på ett löpande skuldebrev, anses enligt 

3.3§ gåvan vara fullbordad omedelbart  

- Den omständigheten att gåvan fullbordas neutraliserar formkravet i 1.1§ (”utfästelse 

av gåva av lös egendom vare, så länge gåvan ej fullbordats, utan verkan”)  

• Begränsningar i lag gällande möjligheten att efterskänka förpliktelser  

- T.ex. gäldenärens rätt att få fullgöra prestationen begränsar möjligheten att 

efterskänka en naturaförpliktelse 

• Statens rätt att avstå från fordringar är begränsad enligt lagen om avgiftsbefrielser  



• Frågan huruvida eftergift är tillåten uppstår i praktiken ibland i situationer där det som 

efterskänks är en förmån som skyddas av tvingande lag, t.ex. övertidsersättning eller 

underhållsbidrag till barn 

- Om eftergift då är tillåten påverkas i betydande mån av tidpunkten när eftergiften 

äger rum, även andra förhållanden såsom huruvida eftergiften är ensidig eller 

ömsesidig, värdet av den fordran som efterskänks samt parternas inbördes 

styrkeförhållanden bör beaktas. 

• Inte möjligt att i förväg, t.ex. då avtalet ingås, avstå från en förmån som skyddas av tvingande 

bestämmelser i lag  

- Tolkningen torde vara densamma om parterna efter att det ursprungliga avtalet 

slutits, men innan fordringsrätten förfaller eller annars konkretiseras, ingår ett annat 

avtal som kompletterar det tidigare och i vilket avtalsparten efterskänker sin på det 

tidigare avtalet baserade fordringsrätt 

• Huvudregeln måste vara att det skydd som den tvingande lagstiftningen ger 

förmånstagaren ska utsträckas tills betydelsen av denna förmån har 

konkretiserats för förmånstagaren 

• HR – borgenärens eftergift är giltig om borgenären avstår från en rättighet som grundar sig på 

tvingande lagstiftning vid en tidpunkt när fordringsrätten redan har förfallit eller annars nått 

ett sådant skede att prestation kan yrkas  

5.6.3 FÖRNYELSE AV FÖRPLIKTELSE ELLER NOVATION  
• Novation – parterna i ett förpliktande förhållande genom avtal får den ursprungliga 

förpliktelsen att upphöra och i stället stiftar en ny mer eller mindre annorlunda förpliktelse  

- Till novation kan, om så önskas, hänföras även andra slag av förändringar i ett 

förpliktande förhållande, såsom partiell eftergift av förpliktelse, byte av gäldenär, 

förändring av förfallotidpunkt etc. 

• Man har dock av hävd ansett att novation inte är någon självständig grund för att en 

förpliktelse ska förändras eller upphöra, utan de frågor som uppstår för varje enskild typ av 

situation måste lösas enligt egna regler  

• Invecklade frågor kan uppstå där den förpliktelse som är föremål för novation säkras av en 

borgensförbindelse eller en realsäkerhet som ställts av tredje man 

- Ska säkerheten också anses gälla för fullgörelsen av den förnyade skulden?  

- Det avgörande är vad de som är involverade i arrangemanget ska anses ha förbundit 

sig till när den ursprungliga förpliktelsen stiftades och när förpliktelsen förnyades  

- Vanligt att de som är delaktiga i skuldförhållandet redan när skulden stiftas avtalar om 

hur förbindelsen ska behandlas om den förnyas  

• T.ex. att borgensförbindelsen ska förbli i kraft även om skulden förnyas, 

förutsatt att innehållet i huvudförbindelsen eller dess storlek inte förändras 

- HR – borgensförbindelsen upphör att gälla då skulden förnyas, om man inte kommit 

överens om annat  

5.6.4 UPPFYLLELSE AV TIDSVILLKOR ELLER ANNAT RESOLUTIVT VILLKOR  
• För förpliktelsen har avtalats en bestämd giltighetstid, efter vilken den direkt upphör att gälla 



• Tidpunkten när en förpliktelse upphör att gälla kan också göras beroende av annat än 

förloppet av en viss tid, dvs. av vilken händelse som helst som parterna kommer överens om 

att ska vara den utlösande faktorn  

• Är det frågan om ett tidsvillkor, dvs. en tidsbestämd rättshandling har utgångspunkten ansetts 

vara att rättshandlingen upphör att gälla utan reaktion från en part (självverkande villkor) 

• Begränsningar i lag 

- Om t.ex. ett arbetsavtal utan grundad orsak ingås för en viss tid kan detta på ett i 

ArbetsavtalsL närmare angivet sätt leda till att avtalet mellan parterna anses vara ett 

avtal som gäller tills vidare  

5.6.5 BRISTANDE FÖRUTSÄTTNINGAR  
• Förpliktelsen upphör att gälla därför att förutsättningarna för ett avtal förfaller eller inte 

realiseras  

- Med förutsättning avses då en omständighet som inte uttryckligen nämndes när 

rättshandlingen företogs, men vars existens eller förekomst i ett senare skede varit ett 

faktiskt villkor för att parten alls förbundit sig till förpliktelsen 

- Ibland kan parterna också skiva in i avtalet att det gäller endast under förutsättning 

att en viss omständighet består oförändrad, isåfall frågan om ett resolutivt villkor  

• Ofta skrivs väsentliga förutsättningar inte n i avtalet, åtminstone inte i en så entydig lydelse att 

det kunde anses vara frågan om egentliga resolutiva villkor  

- Med hänsyn till detta är det förståeligt att då förutsättningarna för ett avtal visar sig 

brista ibland kan få samma verkan som att ett resolutivt villkor för en rättshandling 

uppfylls, dvs. att förpliktelsen upphör att gälla 

• För att en bristande förutsättning ska ha en sådan verkan förutsätts det i allmänhet 

åtminstone att 

- 1. Den bristande förutsättningen har varit av väsentlig betydelse för parten 

- 2. Även motparten har haft möjlighet att observera förutsättningens betydelse för 

avtalsparten 

- 3. Det med hänsyn till riskfördelningen mellan parterna finns grunder för att tillåta en 

sådan verkan 

• Är det frågan om ett resolutivt villkor är den rättsliga följden entydig, förpliktelsen upphör att 

gälla vid en viss tidpunkt. En bristande förutsättning kan däremot få även andra typer av 

rättsliga följder, såsom ogiltighet eller jämkning av rättshandlingen eller följder som kommer i 

fråga vid avtalsbrott  

5.6.6 FÖRPLIKTELSE SOM UPPHÖR TILL FÖLJD AV PRESTATIONSHINDER 
• Allmän princip att en förpliktelse upphör till följd av prestationshinder 

• En prestation kan vara omöjlig att fullgöra, t.ex. för att det unika föremål som prestationen 

avser förstörs eller att prestationen blir omöjlig till följd av ändrad lagstiftning, vilket leder till 

att den upphör 

• Prestationen kan också upphöra under förutsättningar som inte är lika exakta, t.ex. att 

prestationen försvåras tillräckligt mycket, och vars hinder inte alltid är slutgiltigt.  

• En slags proportionalitetsbedömning för att avgöra hur mycket en prestation ska försvåras för 

att förpliktelsen ska upphöra  



- Påverkas framförallt av i vilken mån borgenären kan få motsvarande prestation av 

någon annan 

• Frågan har främst gällt då det handlar om naturaförpliktelser men en motsvarande verkan är i 

och för sig möjlig också i fråga om rättshandlingsbaserade penningförpliktelser, åtminstone 

när ett långfristigt avtalsförhållande innebär återkommande förpliktelser för parterna  

- T.ex. när en hyresgäst som hyrt en affärslägenhet med ett tidsbundet hyreskontrakt är 

skyldig att regelbundet betala hyra för hela den tid som avtalats i hyreskontraktet. HR 

är då att hyresgästen inte har rätt att säga upp kontraktet eller upphöra med 

hyresbetalningen även om hyresgästen inte längre skulle använda lokalen.  

- Kan dock bli oskäligt -> finns därför fog att anse att en hyresgästs avtalsenliga 

prestationsskyldighet åtminstone i vissa fall kan upphöra och ersättas av skyldigheten 

att ersätta hyresvärden för den faktiska skada som hyresvärden kan förorsakas genom 

att hyresgästen drar sig ur avtalet  

• Prestationshindret måste vara tillräckligt långvarigt för att förpliktelsen ska upphöra 

- Förpliktelsen förfaller redan när hindret eller svårigheten har varit så länge att 

dröjsmålet enligt en helhetsbedömning innebär att det inte längre finns 

förutsättningar att genomföra avtalet på överenskommet sätt 

• Vid upphörande av förpliktelsen pga. ett övermäktigt hinder har borgenären rätt att hålla inne 

sin egen prestation samt yrka skadestånd och andra påföljder som blir möjliga vid bristande 

uppfyllelse  

5.6.7 JÄMKNING AV FÖRPLIKTELSE  
• Viktiga bestämmelser om jämkning är AvtalsL 36§, 11§ i RänteL om jämkning av 

dröjsmålsränta och SkadeståndsL 2:1.1 om jämkning av utomkontraktuellt skadestånd  

• Dessutom är jämkning möjlig utan uttryckligt stöd i lag bl.a. gällande kontraktuellt skadestånd 

och återbäring av obehörig vinst  

• Jämkning uppfattas som att domstolen omformar en förpliktelse som ursprungligen uppstått 

med ett visst innehåll så att innehållet i förpliktelsen blir skäligt. Jämkningen av en förpliktelse 

jämställs med andra grunder för ändring eller upphörande av förpliktelse, eftersom 

jämkningen gäller en förpliktelse som har uppstått med ett annat innehåll än vad den har efter 

jämkningen.  

• Den allmänna utgångspunkten är att jämkning är en exceptionell företeelse 

- Om jämkning anses möjlig, kan förpliktelsen genom jämkningen flexibelt ändras eller 

avlyftas 

• Förhållande till närliggande fenomen 

- I situationer där en rättshandling förfaller till följd av bristande förutsättningar kan det 

ofta hända att ett alternativ skulle vara att yrka jämkning  

- Verkningarna av ett prestationshinder eller alltför stora svårigheter att prestera kan 

även i en del situationer mildras genom jämkning  

- Beloppet av enskilda förpliktelser kan också minskas genom jämkning, så att 

gäldenären inte är tvungen att söka om skuldsanering eller företagssanering 

5.6.8 UPPSÄGNING AV AVTAL  
• Talas i allmänhet endast om när det är frågan om ett ömsesidigt förpliktande 

avtalsförhållande  



- Man har också ansett att ett avtalsförhållande kan avslutas genom uppsägning endast 

om avtalet är fortlöpande, inte när det är ett engångsavtal 

• Fordringsrätter ömsesidigt upphör att gälla genom en ensidig viljeförklaring, ett 

uppsägningsmeddelande  

• HR – frihet att säga upp avtal 

- Om parterna inte kommit överens om att ett fortlöpande avtal ska gälla endast en viss 

tid och avtalet inte heller undantagsvis kan tolkas vara avsett att gälla permanent  

• HR – uppsägningsrätten är inte beroende av några som helst innehållsrelaterade 

förutsättningar, utan det räcker att en av parterna önskar avsluta avtalsförhållandet 

• HR - uppsägningen gäller avtalsparternas samtliga avtalsförpliktelser mot varandra 

- UND – sådana som parterna eventuellt kommit överens om att ska förbli i kraft 

åtminstone en viss tid efter att avtalsförhållandet har upphört  

• T.ex. sekretessförpliktelser 

• UND från principen om fri uppsägning 

- Möjligt att i ett avtal ställs materiella villkor för uppsägning, t.ex. att det måste finnas 

en motiverad grund för att säga upp avtalet 

- För många viktiga avtalstyper gäller lagstadgade villkor för att uppsägningsrätt ska 

uppstå eller uppsägning ska få ske  

• T.ex. i ett arbetsförhållande som gäller tills vidare får arbetsgivaren endast av 

vägande skäl säga upp arbetsavtalet 

- Har dessutom ansetts att uppsägningsrätten kan inskränkas eller åtminstone kan 

denna förlängas, om särskilda omständigheter i ett enskilt fall föranleder det 

• Tidsbestämda avtal kan inte sägas upp under avtalsperioden, om inte annat uttryckligen följer 

av lag eller avtal  

- Ibland kan t.ex. en kraftig och oförutsedd ändring av förhållandena leda till att avtalet 

jämkas med stöd av AvtalsL 36§ och att det således uppstår rätt att säga upp avtalet 

• Permanenta avtal kan inte sägas upp, stöds i HD 1994:95 

• Uppsägningen av ett avtal träder i allmänhet först i kraft efter en särskild uppsägningstid 

- Parterna avtalar ofta uttryckligen om uppsägningstidens längd, men den regleras 

också ofta i lag 

• Har inget överenskommits om uppsägningstiden och följer inte något annat av lag -> en skälig 

uppsägningstid iakttas, som bedöms från fall till fall  

- Omständigheter med betydelse är bl.a. syftet med avtalet och parternas avsikter, de 

investeringar som parterna eventuellt har gjort för genomförandet av avtalet samt 

möjligheterna att sluta ett ersättande avtal med tredje man 

5.6.9 HÄVNING AV AVTAL  
• En händelse som aktualiseras genom en uttrycklig viljeförklaring av avtalsparterna och som 

medför att avtalsförpliktelserna ömsesidigt upphör  

- Kommer i fråga vid avtalsbrott  

• Hävningen av ett avtal träder i kraft omedelbart då hävningsmeddelandet anländer till den 

prestationsskyldiga parten  

• HR – de förpliktelser som är förknippade med avtalet upphör ömsesidigt med omedelbar 

verkan  

• -> återlämning av redan mottagna prestationer 



• skadeståndsansvar för den som gjort avtalsbrottet  

5.6.10 HUR EN FÖRPLIKTELSE UPPHÖR GENOM INSOLVENSFÖRFARANDE 
• Enligt många bestämmelser kan inledandet av ett insolvensförfarande förändra ett 

skuldförhållande när det gäller en fordrans exigibilitet och rätten att säga upp ett avtal  

• Skuldsanering och företagssanering 

- Kan leda till att innehållet i en förpliktelse förändras eller minskar i storlek, vid behov 

till noll. 

• Domstolen fastställer ett detaljerat betalningsprogram, om gäldenären omsorgsfullt iakttar 

programmet blir hen fri från sina skulder då programmet gått ut  

- Villkoren för saneringsskulderna och andra i programmet reglerade rättsförhållanden 

bestäms enligt programmet -> förpliktelserna ändras eller upphörs (visserligen bara 

villkorligt, eftersom domstolen kan besluta att programmet ska förfalla bl.a. om 

gäldenären på ett väsentligt sätt åsidosatt sin skyldighet enligt programmet, om 

programmet förfaller träder förpliktelserna i nytt i kraft i sin ursprungliga form) 

• De sätt på vilka skuldsaneringsförfarandena kan leda till att en förpliktelse förändras eller 

upphör att gälla: 

- 1. Tidtabellen för betalning av en skuld ändras 

- 2. Gäldenärens betalningar först ska betraktas som amortering av skuldkapitalet och 

först därefter som amortering av kreditkostnaderna 

- 3. Kreditkostnader som hänför sig till den återstående kredittiden ska minskas 

- 4. Beloppet av den obetalda skulden ska minskas  

• När en privatperson beviljats skuldsanering är det också möjligt att skulden avlyfts i sin helhet 

- Ingen motsvarande möjlighet vid företagssanering i lagen, men å andra ställer denna 

ingen gräns för hur mycket skuldkapitalet får sättas ner  

• I båda förfarandena är det också möjligt att bestämma att gamla skulder ska betalas bort med 

en ny skuld som beviljas för detta ändamål  

•  
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