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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Internationella transaktioner och transporter som innefattar lösöre är något som 

sker på daglig basis i det moderna näringslivet. Trots detta är sakrättsliga system 

något som traditionellt är underkastat varje stats nationella rättssystem för att 

tillgodose de intressen som anses skyddsvärda i den egna staten baserat på 

gammal rättstradition och politiska influenser genom tiden. Dessa olikheter i 

rättssystemen vållar problem bl.a. när två parter från olika stater ska enas om en 

finansieringslösning, t.ex. genom leasing eller belåning, som till fullo kan 

tillgodose finansiärens krav på tillräcklig säkerhet och samtidigt vara till gagn för 

den part som söker finna en finansiär.  

Flygbranschen är ett typexempel på en bransch där kostsam egendom förflyttar 

sig över statsgränserna, och flygplan och flygplansmotorer är dessutom ofta 

belastade med olika säkerhetsrätter som ett led i finansieringen.  

För bolag baserade i Sverige har frågan om säkerhetsrätter i flygplan vållat vissa 

problem. Enligt lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg (InskrL) är 

det fullt möjligt att bl.a. etablera panträtt i flygplan eller registrera nyttjanderätt 

till ett flygplan, och därmed få sakrättsligt skydd för sin rätt. Problemet med den 

svenska regleringen är dock att den inte till fullo tillgodoser de branschspecifika 

behov som finns. Det är vanligt förekommande inom flygbranschen att flygplan 

och flygplansmotorer finansieras genom två skilda transaktioner, och möjligen 

också av två olika finansiärer. Flygplansmotorerna monteras av från flygplanet i 

samband med att motorn ska genomgå service, och kan sedan monteras på ett 

annat flygplan när servicen eller reparationen är färdig. På detta vis roterar 

motorer mellan olika flygplanskroppar under tiden de är i drift. Det föreligger en 

betydande oklarhet i vad mån det är möjligt enligt svensk rätt att etablera 

separata sakrätter i flygplansmotorer som roterar på det här viset, inte minst med 

hänsyn till de svenska tillbehörs- och accessionsreglerna.  
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Det har tidigare inte funnits något internationellt regelverk som kan erbjuda ett 

harmoniserat regelsystem som gäller för internationella transaktioner med lösöre. 

Behovet av ett sådant ledde till Kapstadskonventionens (Konventionen) 

upprättande år 2001 under ledning av UNIDROIT.  

Konventionen är en internationell konvention vars syfte är att underlätta 

internationell finansiering av lösöre som typiskt sett både rör sig och finansieras 

över hemstatens gränser. Konventionen är beroende av att läsas tillsammans med 

ett tilläggsprotokoll för att kunna tillämpas. Anledningen till detta är att den 

ställer upp vad man skulle kunna kalla för den grundläggande stommen i 

systemet, men behöver protokollens mer detaljerade regler för att kunna anpassas 

till just den kategori av mobilt lösöre som berörs i det aktuella fallet. 

Gångordningen är att man först får läsa vad Konventionen stadgar, för att sedan 

gå vidare till protokollen för att se om det finns undantag eller specialregler för 

just den typen av egendom som faller under protokollets tillämpningsområde.  

I denna uppsats har jag valt att rikta in mig på spörsmål som är specifika för 

flygbranschen, och därmed är Protokoll I (även kallat Luftfartygsprotokollet) av 

särskilt intresse. Protokoll I upprättades även det år 2001 och stadgar mer 

detaljerade regler som är specifika för just flygplan, flygplansmotorer och 

helikoptrar, och regleringen är noga utformad efter de specifika behov av 

rättsliga lösningar som förekommer i flygbranschen. 

Konventionen har ratificerats av 50 stater samt Europeiska Unionen, och 

Protokoll I har ratificerats av 46 stater. I och med att så många stater som möjligt 

väljer att skriva under Konventionen är det meningen att den ska realisera de fem 

bakomliggande målen1: 

 Att underlätta köp och finansiering av vissa typer av mobilt 

lösöre genom införandet av internationella säkerhetsrätter som 

blir bindande för konventionsstaterna 

                                                           
1 Goode, sir R., s. 14. 
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 Att konstituera rättsmedel som gör det möjligt för borgenärer 

med internationell säkerhetsrätt att få rättelse om gäldenären 

uteblir med betalning eller blir insolvent 

 Att upprätta ett registersystem som gör att finansiärer och 

utomstående parter kan se vilka säkerhetsrätter egendom är 

belastad med, och vilken prioritet man själv har eller skulle få i 

egendomen 

 Att genom de olika protokollen till Konventionen kunna 

specialreglera för olika typer av lös egendom så att regleringen 

kan anpassas efter branschernas respektive behov 

Genom att dessa mål uppfylls, uppfylls även huvudsyftet med Konventionen, 

vilket är att tillhandahålla en lösning som underlättar och effektiviserar 

internationell finansiering i branschen i och med att höja värdet på en säkerhet i 

den egendom som berörs. Detta bör i sin tur återspeglas på avtalsvillkoren för 

finansieringen i form av bättre villkor för gäldenären, eftersom borgenärens risk 

blir mindre och mer lättberäknad. 

Sverige har ännu inte skrivit under Konventionen och regeringen har heller inte 

tagit ställning till om eller när så ska ske, annat än att de överväger en 

utredning.2’3 

Som utgångspunkt i denna uppsats kommer jag att ha tre olika typer av 

finansiering av flygplan; lån med säkerhet i flygplan/flygplansmotor, försäljning 

med återtagandeförbehåll till dess att betalningen är fullgjord samt leasing. 

 

 

 

 

                                                           
2 Beatrice Ask, Svar på skriftlig fråga 2012/13:225. 
3 Enligt en informell kontakt på justitiedepartementet är den spontana inställningen till Konventionen 
och Protokoll I positiv, men ett tillträde kan i vart fall inte ske förrän tidigast 2015. 
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1.2 SYFTE OCH AVGRÄNSNING 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra Konventionen och 

Protokoll I för flygplan, flygplansmotorer och helikoptrar med svensk 

lagstiftning på området för att undersöka vilka möjligheter och problem som 

eventuellt kan uppstå om/när Sverige skriver under Konventionen och Protokoll 

I, samt att undersöka effekten av om regelverken erbjuder lösningar som står i 

strid med varandra.  

I denna uppsats har jag avgränsat mig helt till att behandla säkerhetsrätter i sådan 

egendom som tas upp i Protokoll I. Även när jag skriver om Konventionen 

kommer jag att referera till sådan egendom som tas upp i Protokoll I, trots att 

Konventionen inbegriper flera kategorier av lös egendom.  

Konventionen gör det möjligt att etablera säkerhetsrätter i framtida egendom, 

dvs. egendom ännu inte producerats eller köpts. Detta kommer jag av 

utrymmesskäl dock inte gå in närmare på i denna uppsats.  

 

1.3 METOD  

Vid författandet av denna uppsats har jag studerat konventionstext, lagtext, 

relevant doktrin och praxis. Förutom detta har jag varit i kontakt med jurister 

som är yrkesverksamma med inriktning på sakrätt i flygbranschen.  

Inriktningen av min granskning har varit att studera det system som etableras i 

Konventionen och Protokoll I och undersöka rättsverkningarna av dess 

tillämpning. Jag har sedan granskat den svenska lagstiftningen på motsvarande 

rättsområde. Resultaten av en tillämpning av respektive rättssystem har jag sedan 

jämfört med varandra för att klarlägga om ett svensk tillträde till Konventionen 

och Protokoll I kan leda till ett försämrat rättsläge för svensk vidkommande, eller 

om Sverige tvärtom skulle gynnas av att skriva under Konventionen och 

Protokoll I.      
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1.4 BEGREPP 

Om inte annat skrivs inbegriper säkerhetsavtal pant, försäljning villkorat med 

återtagandeförbehåll samt leasing.  

Med gäldenär avses inte bara den fysiska eller juridiska person som pantsätter, 

utan också den som är leasetagare eller köpare och försäljningen är förenad med 

ett återtagandeförbehåll. 

Med borgenär avses inte bara en fysisk eller juridisk person som är panthavare, 

utan också den som är leasegivare eller säljare, och försäljningen är förenad med 

ett återtagandeförbehåll. 

I denna uppsats har jag valt att använda mig av begreppet flygplan, till skillnad 

från luftfartyg som är det begrepp som används i svensk lagstiftning.  

 

1.5 DISPOSITION 

Den här uppsatsen är indelad i nio avsnitt. Först kommer ett inledande avsnitt, 

följt av en beskrivning av den praktiska bakgrunden. 

Avsnitten 3,4 och 5 presenterar Konventionen och Protokoll I och behandlar 

huvudsakligen frågorna vilka säkerhetsrätter som kan etableras och i vilken typ 

av egendom detta kan göras, samt vilken verkan en registrering har. Detta sker 

genom att först beskriva huvudstadgandena enligt Konventionen, för att sedan se 

vilka specifika bestämmelser som finns för egendom som omfattas av Protokoll 

I. Dessa avsnitt följs av avsnitt 6 som redogör för den motsvarande svenska 

regleringen av registrering av säkerhetsrätter i flygplan. 

Avsnitt 7 berör vilka möjligheter en borgenär har att vidta åtgärder vid händelse 

av gäldenärs kontraktsbrott. För vart och ett av dess delfrågor behandlas först vad 

som gäller enligt Konventionens och Protokoll I, för att sedan jämföras med den 

motsvarande svenska regleringen. 
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Avsnitt 8 undersöker vilka möjligheter en har att vidta åtgärder vid händelse av 

gäldenärs konkurs. Även i detta avsnitt behandlas först Konventionens och 

Protokollet I:s reglering, för att sedan jämföras med den motsvarande svenska 

regleringen. 

Det 9:e och sista avsnittet består av en sammanfattande kommentar. Detta avsnitt 

är det avsnitt som i huvudsak står för den jämförande analysen mellan 

Konventionens och Protokoll I:s reglering och det svenska rättssystemet. I detta 

avsnitt tar jag också personligt ställningstagande till huruvida det är önskvärt för 

Sverige att tillträda Konventionen och Protokoll I. 

 

 

2. PRAKTISK BAKGRUND4 

Genom kontakt med yrkesverksamma jurister som arbetar med frågor som rör 

sakrättsliga spörsmål i flygbranschen har jag fått upp ögonen för att det i Sverige 

råder ett missförhållande mellan det sakrättsliga regelsystemets utformning och 

hur flygbranschen typiskt sett konstruerar finansieringslösningar för flygplan och 

dess motorer. Flygplan levereras med motorer, men motorerna kommer så 

småningom att leva sina egna liv parallellt med flygplanet. För att utföra 

reparationer och service på motorn monteras den av från flygplanskroppen och 

ersätts med en annan. Under en motors brukstid är den i regel monterad på en rad 

olika flygplanskroppar, och förmodligen ligger den också redo i väntan på 

montering i ett reservlager för flygmotorer. Vanligt förekommande är också att 

motorer köps in separat från tillverkaren.  

Både motorer och flygplan är som nämnts väldigt kostsamma – ett ungefärligt 

värde för ett kommersiellt flygplan inklusive motor är 35-45 milj. USD. Det blir 

då väldigt viktigt för den som införskaffar denna egendom att kunna finansiera 

den på ett smidigt sätt. När branschens handlingsmönster inte stämmer överens 

                                                           
4 För källan bakom detta avsnitt, se ”Personlig kommunikation” i Käll- och litteraturförteckningen. 
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med den svenska lagstiftningen blir det svårare och dyrare för svenska 

branschbolag att finansiera denna egendom. Finansiären vill ha erforderlig 

säkerhet, och om det nekas i och med att flygplan och motorer inte hanteras 

separat i den svenska lagstiftningen blir det i synnerhet finansiering av motorer 

som blir krångligare och dyrare än vad det annars skulle kunna vara. I och med 

detta finns en risk att svenska branschaktörer inte kan konkurrera på samma 

villkor som andra internationella branschaktörer. 

 

 

3. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

3.1 ETABLERING AV EN SÄKERHETSRÄTT I ENLIGHET MED 

KONVENTIONEN 

En internationell säkerhetsrätt uppstår kortfattat genom parternas avtal. 

Konventionen med dess protokoll innehåller inte i sig några regler om avtals 

giltighet o.dyl. spörsmål, detta avgörs istället av tillämplig nationell rätt. Däremot 

ställer Konventionen upp formella regler för ett avtal som ligger till grund för 

etablerandet av en internationell säkerhetsrätt. Nedan följer vad som krävs enligt 

Konventionen och Protokoll I för att en internationell säkerhetsrätt ska anses vara 

etablerad på ett formellt korrekt sätt.  

 

3.1.1 Anknytning 

För att Konventionens regler ska vara tillämpliga krävs att gäldenären har 

anknytning till en stat som undertecknat Konventionen och Protokoll I, och att 

sådan anknytning fanns vid tidpunkten då avtalet ingicks mellan parterna. Det 

spelar däremot ingen som helst roll i detta avseende om borgenären i 

avtalsrelationen inte har sin anknytning till samma stat, eller ens en stat som 

undertecknat Konventionen. Enligt Konventionen finns det fyra alternativa 
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rekvisit som pekar ut gäldenärens anknytning till en viss stat, nämligen a) där 

gäldenärsbolaget är bildat, b) där gäldenären har sitt säte eller är registrerat, c) 

där gäldenären har sitt administrativa verksamhetscentrum, eller d) där 

gäldenären utövar sin huvudsakliga verksamhet.  

Som nämnts ovan är det gäldenärens anknytning till en konventionsstat som är 

ensamt avgörande. Om gäldenären inte har anknytning till en konventionsstat vid 

tidpunkten då avtalet med borgenären undertecknas, men sedermera förflyttar sig 

på ett sådant sätt att anknytning uppstår enligt Konventionen, så kommer detta 

ändå inte innebära att den avtalade säkerhetsrätten kommer få status som en 

internationell säkerhetsrätt etablerad enligt Konventionen. Samma förhållande 

gäller omvänt om en internationell säkerhetsrätt etablerats på ett formellt korrekt 

sätt enligt Konventionen och gäldenären efter detta flyttar, och flytten medför att 

gäldenärens anknytning enligt Konventionen upphör. I sådana fall kommer den 

internationella säkerhetsrätten även fortsättningsvis bestå, och Konventionens 

tillämplighet påverkas inte av gäldenärens flytt. Detta får man betrakta som ett 

logiskt krav. Motsatsen skulle innebära att en gäldenär kan ingå säkerhetsavtal 

med en borgenär med möjligheten att tillskansa sig bättre villkor i och med den 

säkerhet en internationell säkerhetsrätt kan ge borgenären, för att sedan flytta sin 

verksamhet med resultatet att borgenärens ställning riskerar att förändras till det 

sämre. Det är också tänkbart att gäldenärens ställning kan försämras vid en sådan 

flytt.  

 

3.1.2 Skriftligt avtal 

Det finns enligt Konventionen ett krav på att avtalet mellan parterna måste vara 

skriftligt, samt att det av detta skriftliga avtal framgår att parterna samtycker till 

avtalsinnehållet, vilket inte känns märkligt på något vis. Om parterna vill göra 

avkall från Konventionens regler om borgenärens rättigheter vid gäldenärens 

kontraktsbrott e.dyl. ska detta anges i avtalet. I övrigt ställs inga specifika krav på 

avtalets innehåll annat än vad som anges i underavsnitten nedan. 
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3.1.3 Förfoganderätt 

Vidare krävs att borgenären har förfoganderätt över egendomen i fråga. 

 

3.1.4 Identifiering av egendomen 

Avtalet ska peka ut den egendom som säkerhetsrätten ska etableras i. Detta är en 

förutsättning om den internationella säkerhetsrätten ska kunna registreras i det 

internationella registret.5 Att egendomen identifieras gör också att det går att 

fastställa Konventionens tillämplighet och vilket tilläggsprotokoll till 

Konventionen som är gällande för egendomen.  

 

3.1.5 Fastställande av förpliktelse 

Avtalet mellan parterna måste peka ut vilka förpliktelser transaktionen är till 

säkerhet för, såvida det inte är fråga om en transaktion som inte är att beteckna 

som ett säkerhetsavtal (t.ex. ovillkorat köp). Däremot behöver parterna inte ange 

exakt vilket belopp egendomen är till säkerhet för.   

 

3.2 KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR ETABLERING AV 

EN SÄKERHETSRÄTT I ENLIGHET MED PROTOKOLL I6 

Huvudregeln enligt Konventionen är som nämnts ovan att Konventionen blir 

tillämplig när gäldenären har anknytning till en konventionsstat vid tidpunkten då 

säkerhetsrätten avtalas.7 Vad gäller tillämpligheten av Protokoll I har detta dock 

reglerats något annorlunda än enligt huvudregeln i Konventionen. Anledningen 

till detta är att det genom Chicagokonventionen från 1944 redan finns nationella 

                                                           
5 Goode, sir R., s. 37. 
6 Art. IV (1) Protokoll I. 
7 Art. 3.1 Konventionen. 
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register för flygplan som avgör flygplanets nationalitet.8 Vid tillämpningen av 

protokollets regler har man därför valt att använda sig av detta system för 

nationalitet.  

Tillämpningen följer av Protokoll I som stadgar att Konventionen och Protokoll I 

ska tillämpas på flygplan och helikoptrar som var registrerade i en 

konventionsstat vid tidpunkten då säkerhetsöverlåtelsen avtalades. Detta gäller 

dock inte för flygplansmotorer, eftersom sådana inte registreras särskilt i 

nationella register och därmed inte får en speciell nationalitet såsom flygplan och 

helikoptrar erhåller vid registrering. Denna regel är e contrario endast en 

undantagsregel för flygplan och helikoptrar och huvudregeln enligt 

Konventionen gäller alltjämt för flygplansmotorer.9     

Kriterierna för hur egendomen ska specificeras i avtalet för att anses uppfylla 

kravet på identifikation enligt Konventionen specificeras i Protokoll I. För det 

egendomsslag som faller under Protokoll I:s tillämpningsområde gäller att 

flygplanet, helikoptern eller flygplansmotorn måste identifieras i avtalet med 

tillverkarens serienummer, modellbeteckning och tillverkare.   

 

3.3 RELATIONEN TILL NATIONELL RÄTT 

Utgångspunkten när man berör relationen mellan Konventionen och nationell rätt 

är att Konventionen bara statuerar ett begränsat system. Det är viktigt att betona 

att andra civilrättsliga spörsmål som ändå kan ha betydelse i sammanhanget 

fortfarande kommer att avgöras av den nationella rätten. Alla avtalsrättsliga 

frågor kommer t.ex. avgöras av nationell rätt. Detta innebär att det trots 

Konventionen kommer att kunna finnas skiftningar mellan stater som bl.a. rör 

frågan om en internationell säkerhetsrätt är formellt giltig eller när ett avtal om 

internationell säkerhet ska anses vara ingånget med rättslig verkan mellan 

parterna.  

                                                           
8 Goode, sir R., s. 112. 
9 Art. 3 Konventionen. 
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Att den avtalsrättsliga biten i detta internationella system är lämnat till varje stat 

att lagstifta om är i och för sig logiskt. Konventionen behandlar finansiärers 

möjligheter att vidta åtgärder vid gäldenärs kontraktsbrott eller konkurs. Att 

dessutom utforma ett avtalsrättsligt system som alla konventionsstater skulle enas 

om och skriva under skulle vara svårt. Konventionen lämnar ett relativt generöst 

utrymme för parterna att avtala inbördes, och parterna får då möjlighet att avtala 

om bl.a. forum och lagval.  

En annan viktig sak att belysa är att Konventionen inte utesluter att 

säkerhetsrätter kan uppkomma genom nationell rätt.10 Det är alltså möjligt att en 

nationell säkerhetsrätt samtidigt kan klassas som en internationell säkerhetsrätt, 

förutsatt att den nationella säkerhetsrätten även uppfyller kriterierna för att 

etablera en internationell säkerhetsrätt. På det internationella planet har den 

internationella säkerhetsrätten som etablerats genom Konventionen ett starkare 

skydd än den rent nationella säkerhetsrätten. En registrerad internationell 

säkerhetsrätt ges dessutom prioritet framför en senare registrerad rättighet eller 

en oregistrerad rätt. Detta innebär att nationella säkerhetsrätter som inte kan eller 

brukar registreras kommer i andra hand enligt Konventionen, trots att de 

tidsmässigt står före en registrerad internationell säkerhetsrätt och oavsett den 

senare borgenärens goda tro. Det gör dock inte den nationella säkerhetsrätten 

oviktig, eftersom den nationella lagen kan medge sakrättsligt skydd för 

transaktioner som Konventionen inte täcker. Vid händelse att Sverige väljer att 

tillträda Konventionen kan man tänka sig att detta skulle innebära en latent risk 

för borgenärer med säkerhet i sådan egendom som omfattas av Konventionen 

eftersom existerande rättigheter skulle få en försämrad ställning. Konventionens 

övergångsbestämmelser stadgar dock att säkerhetsrätter som redan är etablerade 

vid tidpunkten då en stat tillträder Konventionen även efter tillträdet ska åtnjuta 

samma prioritet som de hade enligt nationell rätt innan tillträdet.11  

                                                           
 
10 Goode, sir R., sid. 38. 
11 Art. 60 Konventionen. 
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Att en borgenär kan få bäst prioritet genom registrering oavsett god tro om 

tidigare oregistrerade rättigheter avviker från svensk rätt. En sådan ordning bör 

dock anses acceptabel i Sverige. Det finns enligt mig ingen anledning att skydda 

en borgenär som har möjligheten att registrera en rättighet i det internationella 

registret och på så vis säkra sin ställning, men väljer att inte göra det.  

       

 

4. VILKEN EGENDOM KAN SÄKERHETSRÄTTER 

ETABLERAS I?12 

4.1 KONVENTIONEN 

Konventionen omfattar för närvarande13 tre kategorier av lösöre vari säkerhet kan 

etableras; (i) flygplan, flygplansmotorer och helikoptrar, (ii) rullande 

järnvägsmaterial och (iii) rymdutrustning. Konventionen ställer upp de 

grundläggande bestämmelserna för vad som gäller för säkerhetsrätter i 

internationellt lösöre. De detaljerade bestämmelserna för säkerhetsrätter i dessa 

tre kategorier av lösören finns emellertid återgivna i protokollen som hör till 

Konventionen, och det är därför viktigt att läsa protokollen tillsammans med 

konventionen för att få en korrekt bild av regelsystemet och hur det ska 

tillämpas.   

 

4.2 SPECIFIK REGLERING I PROTOKOLL I 

Alla de typer av säkerhetsrätter som kan registreras enligt Konventionen kan 

också registreras enligt Protokoll I.14 Frågan vilken typ av egendom som en 

säkerhetsrätt kan etableras i är dock detaljerat beskrivet i protokollet till skillnad 

från Konventionen, men när man läser bestämmelserna i Protokoll I är det viktigt 

                                                           
12 Art. 2.3 Konventionen. 
13 Det finns inget som utesluter att Konventionen kan komma att få fler tilläggsprotokoll. 
14 Art. 2.2 Konventionen. 
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att i synnerhet ha art. 6 och art. 49 i Konventionen i bakhuvudet för att få ett 

komplett regelsystem.15  

Utgångspunkten är att Protokoll I är tillämpligt för ”aircraft objects”.16 Detta 

begrepp måste definieras närmre i två steg för att man ska kunna peka ut det 

exakta tillämpningsområdet. Först och främst måste man läsa definitionen av 

aircraft objects i Protokoll I, som pekat ut att det rör sig om flygplan, 

flygplansmotorer och helikoptrar.17 Dessa kategorier begränsas emellertid 

ytterligare i och med den definition som ställs upp i protokollet som måste 

uppfyllas för att bestämmelserna i Protokoll I ska vara tillämpliga.  

 

4.2.1 Flygplan18 

Från kategorin flygplan är helt undantaget flygplan som används i militärt eller 

polisiärt syfte samt vid tullverksamhet. Vad som avses med flygplan enligt 

Protokoll I är en flygplanskropp som, med lämpliga motorer, ska vara avsedd att 

transportera minst åtta personer inklusive besättning eller transportera gods vars 

vikt överstiger 2750 kg. Det är en behörig luftfartsmyndighets typgodkännande 

som ligger till grund för vad flygplanet är avsett för.  

Förutom flygplanskroppen i sig inbegrips också alla delar och all utrustning som 

installerats, monterats eller tillagts och all data, alla manualer samt all andra 

register och anteckningar. Det uttrycks dock särskilt att detta inte gäller just 

flygplansmotorer, som utgör en egen kategori av egendom vari säkerhetsrätt kan 

etableras. 

 

 

                                                           
15 Art. 6 Konventionen reglerar relationen mellan Konventionen och dess protokoll, och art. 49 
Konventionen innehåller bestämmelser om Konventionens ikraftträdande. 
16 Art. II Protokoll I. 
17 Art. I (c) Protokoll I. 
18 Art. I (e) Protokoll I. 



 
 

20 
 

4.2.2 Flygplansmotorer19 

Även under kategorin flygplansmotorer utesluts egendom som används inom det 

militära, polisiära eller av tullen. Protokollet pekar vidare ut tre olika typer av 

motorer för vilka det uppställs olika krav beroende på vilken teknik som används. 

För jetdrivna flygplansmotorer krävs att de har en dragkraft på minst 1750 lb 

(vilket motsvarar 793,8 kg).  

Om det är fråga om en turbindriven eller kolvdriven flygplansmotor är kravet 

istället att motorn vid starten minst ska ha en nominell axelkraft av 550 

hästkrafter.     

Precis som för flygplan inbegrips också alla delar och all utrustning som 

installerats, monterats eller tillagts, samt manualer och andra register som hör till 

motorn.  

 

4.2.3 Helikoptrar20 

Det finns tre krav som ska uppfyllas för att det ska vara fråga om en helikopter 

som faller under Protokoll I:s tillämpningsområde, varav de två sistnämnda av 

dessa krav är alternativa. För det första krävs att det är en maskin som är tyngre 

än luft (dvs. ingen zeppelinare e.dyl.) och som håller sig flygande främst med 

hjälp av luftströmmen som produceras av en eller fler kraftdrivna roterande 

rotorblad som är monterade på väsentligen vertikala axlar. Förutom detta ska 

helikoptern vara typgodkänd av behörig luftfartsmyndighet att antingen 

transportera minst fem personer inklusive besättning, eller att transportera gods 

överstigande 450 kg. Från definitionen borträknas helikoptrar som används inom 

det militära, polisen eller tullen. 

Så som för de övriga kategorierna inbegrips även all utrustning som installerats, 

monterats eller tillagts, samt all data, alla manualer och register som hör till 

                                                           
19 Art. I (b) Protokoll I. 
20 Art. I (l) Protokoll I. 
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helikoptern. Dock nämns inte något särskilt undantag för motorer, och skälet till 

detta återkommer jag till nedan.21    

 

4.3 FORMERNA FÖR SÄKERHETSRÄTTERS ETABLERING 

Juridiskt tekniskt sett möjliggör Konventionen sju olika former för de tre 

säkerhetsrätter som kan etableras: 

Internationella säkerhetsrätter22 – utgör kärnområdet för Konventionen. Täcker i 

huvudsak panträtt, återtagandeförbehåll och leasing.  

Framtida internationell säkerhetsrätt – även framtida internationella 

säkerhetsrätter kan registreras enligt art. 16.1 (a) Konventionen. Detta kan 

komma ifråga t.ex. när ett avtal inte är helt klart, eller om godset behäftat med 

säkerhetsrätt ännu inte köpts.23  

Nationella säkerhetsrätter – nationella säkerhetsrätter definieras i art. 1 (r) 

Konventionen. För en sådan säkerhetsrätt ska det röra sig om en statsintern 

transaktion där huvudintressenterna har sitt säte (e.d.) i samma stat, och 

säkerhetsrätten registreras i det nationella registret. 

Icke-avtalsmässiga rättigheter eller säkerhetsrätter – en stat kan i förhand enligt 

art. 39 Konventionen förklara att vissa rättigheter som följer av nationell lag ska 

ha företräde framför rättigheter som uppkommit genom registrering enligt 

Konventionen. 

Registrerbara icke-avtalsbaserade säkerhetsrätter – se art. 1 (dd) och art. 40 

Konventionen. En stat kan förklara vissa rättigheter såsom registrerbara i det 

internationella registret. 

                                                           
21 Se avsnitt 5.1.2. 
22 Definieras i avsnitt 3.1. 
23 Denna form av säkerhetsrätt kommer inte undersökas djupare i denna uppsats. Se avsnittet ”Syfte 
och avgränsning”. 
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Associerade rättigheter – en stat kan förklara att t.ex. kvarstad och liknande 

tvångsmedel inte ska påverkas av att det finns en internationell säkerhetsrätt 

enligt Konventionen. 

Redan existerande rättigheter – för rättigheter som redan existerar när en stat 

tillträder Konventionen finns det övergångsbestämmelser i art. 60 Konventionen. 

Det är viktigt att notera att parterna kan träffa avtal om t.ex. inbördes prioritet 

mellan rättigheter och få detta registrerat i det internationella registret med 

bindande verkan. 

 

4.4 SAMMANFOGANDE MED OBJEKT UTANFÖR 

TILLÄMPNINGSOMRÅDET24  

I Konventionen hanteras den händelse att egendom som inte skyddas särskilt av 

Konventionen sammanfogas med ett objekt som skyddas av Konventionen. 

Motsvarande bestämmelse finns i Protokoll I som stadgar att Konventionens 

bestämmelse är tillämplig även på fall som faller under Protokoll I:s 

tillämpningsområde, med inskränkningen att det ska vara fråga om ett objekt som 

inte omfattas av Konventionen eller Protokoll I och som installeras på/i egendom 

som omfattas av Protokoll I. Exempel på sådan egendom är datorer/datorsystem, 

ljudsystem eller reservdelar.  

För sådan egendom som installeras i t.ex. ett flygplan gäller vad som följer av 

den nationella rätten i den konventionsstat där frågan är upptagen till prövning. 

Domstolar i stater som tillämpar olika former av tillbehörsregler skulle med 

andra ord utdöma att äganderätten till reservdelarna eller datorsystemet gått 

förlorad genom sammanfogandet och ska tillfalla flygplanets ägare. Enligt 

definitionen av flygplan i Protokoll I ska alla tillbehör och all utrustning som 

installeras i planet (utom motorer) inkluderas i begreppet flygplan. Om ett 

flygplan är pantsatt och reservdelar eller datorsystem infogas kommer alltså 

                                                           
24 Se art. 29.7 Konventionen samt art. XIV (4) Protokoll I. 
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värdet av detta panthavaren tillgodo genom värdeökningen på pantobjektet, med 

undantag för om en nationell domstol godkänner separationsrätt för 

reservdelarnas ursprungliga ägare. 

Det finns vidare en tilläggsbestämmelse i Konventionen som möjligen kan 

uppfattas som överflödig. Den stadgar att Konventionen inte utesluter att 

säkerhetsrätter kan etableras i sådan egendom som inte omfattas av 

Konventionen och som installeras i/på egendom som omfattas av Konventionen 

efter det att den återigen monterats bort. Den typen av frågor omfattas emellertid 

inte av Konventionen, så oavsett denna formulering blir det tillämplig lag som 

blir avgörande.   

 

 

5. DET INTERNATIONELLA REGISTRET 

5.1 PRIORITETSORDNING/VERKAN AV REGISTRERING 

5.1.1 Konventionen25 

Som nämnts ovan krävs inte registrering för att en internationell säkerhetsrätt ska 

anses vara etablerad med stöd av Konventionen. Dock att det är först vid 

registrering som borgenären kan åtnjuta den fulla effekten av det skydd som 

Konventionen avser att ge.  

I art. 29 stadgas en säkerhetsrätts förhållande till andra säkerhetsrätter, dvs. en 

prioritetsordning. Huvudregeln är att en registrerad säkerhetsrätt ges prioritet 

framför all annan säkerhetsrätt som registrerats efter den första registrerade, samt 

att en registrerad säkerhetsrätt har prioritet framför oregistrerade säkerhetsrätter. 

Denna huvudregel gäller oavsett om en konkurrerande säkerhetsrätt faktiskt inte 

är möjlig att registrera, vilket t.ex. får effekt på nationella säkerhetsrätter som 

                                                           
25 Se art. 29 Konventionen. 
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inte kan eller brukar registreras.26 I och med konstruktionen av denna huvudregel 

blir det väldigt viktigt för den som avtalat om säkerhetsrätt att se till att den blir 

registrerad i det internationella registret så fort som möjligt.  

Huvudregeln kompletteras genom en mer detaljerad bestämmelse som 

understödjer huvudregeln. Enligt denna står sig prioritetsordningen enligt 

huvudregeln oavsett om den tidigare oregistrerade rättigheten var känd vid den 

senare registreringen. En registrerad säkerhetsrätt som fungerar som säkerhet för 

ytterligare utbetalningar till gäldenären i framtiden ges också nämnda prioritet 

enligt huvudregeln, oavsett om det sedan tillkommer registrerade eller 

oregistrerade rättigheter, och oavsett om ytterligare framtida utbetalningar till 

gäldenären sker med vetskap om att sådana senare rättigheter finns. Syftet med 

dessa kompletterande regler är att publiciteten som en registrering medför gör att 

en part i en transaktion som omfattas av Konventionen bör anses känna till om 

egendom redan är belastad med säkerhetsrätter, samt att man vid skapandet av 

Konventionen har velat undvika framtida tvister rörande huruvida en senare 

innehavare av en säkerhetsrätt kände till att det fanns en tidigare oregistrerad 

rättighet som belastade egendomen.27 Köpare av egendom behöver inte beakta 

tidigare oregistrerade säkerhetsrätter som belastar egendomen, eftersom alla 

sådana faller bort oavsett köparens vetskap om dess existens. Registrerade 

säkerhetsrätter som belastar egendomen kvarstår dock.  

Just denna bestämmelse är dock inte tillämplig när det blir fråga om vissa 

transaktioner som faller under tillämpningsområdet för Protokoll I.28 Detta gäller 

för försäljning eller framtida försäljning, eftersom dessa situationer enligt 

Protokoll I kan registreras i det internationella registret. En effekt därav är att ett 

leasingavtal får registreras som ett hyresavtal kombinerat med en framtida köp-

/säljoption. 

                                                           
26 Goode, sir R., s. 224. 
27 Goode, sir R., s. 224. 
28 Se art. III Protokoll I. 
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När avtalstiden för en registrerad internationell säkerhetsrätt löper ut upphör 

säkerhetsrätten automatiskt (under förutsättning att avtalets slutdag är med i 

registreringen). Har parterna inte kommit överens om, och registrerat, någon 

bestämd tid då säkerhetsrätten ska upphöra att gälla så måste den sägas upp för 

att föras ut ur registret. En förklaring att en säkerhetsrätt ska föras ut ur det 

internationella registret måste då komma från borgenären, eller så måste denne 

samtycka till en avregistrering som utförs av gäldenären.29  

 

5.1.2 Protokoll I30 

I Protokoll I modifieras Konventionens regel. Av detta följer att en köpare av ett 

flygplan som registrerar sitt köp förvärvar egendomen utan belastning av 

säkerheter som registrerats efter registreringen av ägarbytet, samt helt fri från alla 

oregistrerade rättigheter även om köparen haft kännedom om att sådana 

säkerheter belastar egendomen. Däremot måste köparen finna sig i att 

egendomen kan vara belastad med säkerhetsrätter om dessa registrerats innan 

köparen registrerades såsom ny ägare.  

Protokoll I:s reglering innehåller även ett speciellt undantag för 

flygplansmotorer. I linje med vad Konventionen och Protokoll I avser att skydda 

uttrycks här tydligt att äganderätt eller andra typer av rättigheter, t.ex. en 

säkerhetsrätt i flygplansmotorn, inte ska påverkas alls oavsett om motorn är 

installerad på ett flygplan eller inte. Det är mycket viktigt att poängtera att en stat 

inte kan göra undantag för denne regel. Hur en konventionsstats nationella rätt 

hanterar situationen på spelar ingen roll. Om en flygplansmotor som monteras på 

ett flygplan enligt nationell rätt skulle anses vara ett tillbehör till flygplanet så 

underkänns detta till förmån för Konventionens regler.31 Hela syftet med 

Protokoll I och Konventionen är att flygplan och flygplansmotorer ska hanteras 

separat på detta sätt för att tillgodose branschens behov, och om 

                                                           
29 Se art. 20.3 Konventionen. 
30 Art. XIV Protokoll I. 
31 Goode, sir R., s. 129. 
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konventionsstaterna skulle tillåtas göra undantag från denna bestämmelse skulle 

Konventionen och Protokoll I inte ge avsedd verkan.  

Om en flygplansmotor monteras på en helikopter istället för på ett flygplan blir 

situationen dock annorlunda. Protokoll I definierar flygplansmotorer, men om 

helikoptermotorer finns det inget särskilt definierat. Det är möjligt att etablera 

säkerhetsrätter i en helikoptermotor som inte är monterad enligt Protokoll I om 

den i övrigt uppfyller rekvisiten för att definieras som en flygplansmotor. En 

motor som är monterad på en helikopter räknas emellertid som tillbehör till 

helikoptern. Motorn har då ingen egen identitet i förhållande till helikoptern, 

såsom flygplansmotorer har i relation till flygplan, och motorn kan därför inte 

registreras i det internationella registret under tiden den är monterad på 

helikoptern. Säkerhetsrätter i flygplansmotorn kan dock registreras när den är 

omonterad, och skillnad görs då inte på flygplansmotorer eller helikoptermotorer 

eftersom Konventionens definition av flygplansmotor inte ska stå och falla med 

hur objektet den monteras på klassificeras.32 Om en eller flera säkerhetsrätter 

finns registrerade i det internationella registret upphör inte heller dessa att gälla i 

och med en montering. 

 

5.2 RÄTTIGHETER SOM GES PRIORITET UTAN REGISTRERING33 

Huvudregeln att registrerade internationella säkerhetsrätter ges bäst prioritet vid 

konkurrerande anspråk står inte utan undantag. En konventionsstat kan nämligen 

enligt Konventionen när som helst avge en förklaring att vissa typer av nationella 

rättsinstitut ska ges prioritet även framför en internationell säkerhetsrätt, 

registrerad eller oregistrerad. Kravet för undantaget är att detta ska gälla en 

rättighet som etablerats genom nationell rätt och som av konventionsstatens lag 

erhåller prioritet framför andra nationella säkerhetsrätter som motsvarar de 

säkerhetsrätter som kan etableras enligt Konventionen. Effekten av att en 

konventionsstat gjort undantag enligt Konventionen för sådana rättsinstitut är att 

                                                           
32 Goode, sir R., s. 108. 
33 Se art. 39 Konventionen. 
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dessa därmed enligt Konventionen ges bäst prioritet även utan registrering i det 

internationella registret. En konventionsstat måste emellertid inte göra undantag 

för sådana nationella rättsinstitut, och konventionsstaten kan välja att vissa 

nationella rättsinstitut ska undantas Konventionens prioritetsordning medan 

andra inte gör det.34 En konventionsstats undantagsförklaring kan vara specifik 

eller generell. Retentionsrätt är ett exempel på ett rättsinstitut som skulle kunna 

undantas, givet att de nationella förutsättningarna också är uppfyllda. 

I Konventionen stadgas också att undantag kan göras under samma 

förutsättningar som ovan och med samma effekt fast med innebörden att 

myndigheter eller statliga organisationer får beslagta och kvarhålla egendom trots 

att den är belastad med en internationell säkerhetsrätt, i syfte att få sina 

fordringar betalda.  

Istället för att en stat utnyttjar möjligheten att undanta nationella rättsinstitut, som 

därmed får högst prioritet utan registrering, kan staten förklara att rättsinstitut 

som följer av nationell rätt men inte av Konventionen ska kunna registreras som 

internationella säkerhetsrätter och behandlas därefter.             

 

 

6. LAGEN (1955:227) OM INSKRIVNING AV RÄTT TILL 

LUFTFARTYG 

I Sverige finns det i dagsläget två olika sätt att registrera rättighet i flygplan. Den 

första, och rent nationella varianten, är genom inskrivning i ett nationellt register 

enligt lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg (InskrL). Den andra 

möjligheten ges genom lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 

1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg. 

                                                           
34 Goode, sir R., s. 258. 
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InskrL är i dagsläget den mest väsentliga lagen i Sverige för säkerhetsrätt i 

flygplan. Lagen reformerades 2005 i syftet att modernisera och underlätta 

finansieringen av flygplan.35 I utredningen till reformen framhölls att behovet av 

en modernisering var stort, eftersom flygbolag istället befarades registrera sina 

flygplan utomlands där lagarna var mer tillmötesgående för branschaktörerna och 

att detta skulle medföra negativa konsekvenser bl.a. för beredskapsfrågor 

eftersom flygplanen då inte skulle få en svensk nationalitet.36  

Den reformerade InskrL ledde på flera sätt till att det blev enklare för 

branschaktörer att få sakrättsligt skydd för sina investeringar och transaktioner 

genom inskrivning av dessa rättigheter i registret. Från att tidigare endast kunna 

registrera inteckningar kan man nu registrera ytterligare transaktioner.  

Äganderätten till ett flygplan kan registreras enligt 2 § InskrL. 2 a § InskrL 

möjliggör även att överlåtelse med återtagandeförbehåll eller annat villkor för 

överlåtelsen kan registreras. När lagen reformerades belystes särskilt det faktum 

att leasing var en av de absolut vanligaste finansieringsformerna inom 

flygbranschen.37 Att det enligt InskrL enbart skulle vara möjligt att registrera 

äganderätt till ett flygplan ansågs inte tillräckligt.38 Detta ger förvisso finansiären 

ett fullgott skydd för sin äganderätt, men lämnar fortfarande en osäkerhet 

beträffande flygbolagets nyttjanderätt av flygplanet som inte är önskvärd. 

Innebörden av att ett flygbolag har en sakrättsligt oskyddad nyttjanderätt till ett 

eller flera flygplan i sin flotta är att nyttjanderätten snabbt och oförutsebart 

riskerar att fråntas flygbolaget om finansiären blir föremål för ett exekutivt 

förfarande eller säljer flygplanet. För att förbättra villkoren för flygbolag infördes 

därför bestämmelser för att tillgodose detta behov i InskrL i och med reformen. 

Enligt 2 b § InskrL kan den som förvärvat nyttjanderätt till ett flygplan således få 

denna nyttjanderätt inskriven i det nationella registret. En inskriven nyttjanderätt 

står sig även om äganderätten till flygplanet överlåts till annan, 2 f § InskrL. 

                                                           
35 Prop. 2003/04:27, s. 1. 
36 Prop. 2003/04:27, s. 44.  
37 Prop. 2003/04:27, s. 63. 
38 Prop. 2003/04:27, s. 63. 
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Inteckning är sedan tidigare också möjligt att registrera, både i flygplan (3 § 

InskrL) och i reservdelar (4 § InskrL). I bägge dessa fall är det den registrerade 

ägaren som kan inteckna egendomen till säkerhet för ett lån.  

Trots de förändringar som skedde i lagen i och med reformen så finns det 

fortfarande en stor lucka där lagstiftaren inte lyckats tillgodose branschens 

faktiska behov av en registrering som kan ge upphov till sakrättsligt skydd. 

Antingen det beror på ovilja eller okunskap, så har lagstiftaren ignorerat det 

faktum att branschaktörerna normalt hanterar flygplan och flygplansmotorer 

separat, och att det därför finns ett starkt behov av att kunna få sakrättsligt skydd 

såväl för flygplan som för motorer oavsett om motorerna monteras på ett 

flygplan eller förvaras i en verkstad eller ett lager i väntan på att monteras på ett 

flygplan.  Till inteckningsbara reservdelar räknas även flygplansmotorer enligt 4 

§ InskrL. Däremot hanterar lagstiftaren ingenstans i lagen att sakrätten skulle stå 

sig trots montering på ett flygplan. Inte heller hanteras andra fall än inteckning, 

vilket är mycket bristfälligt eftersom det i propositionen konstateras att leasing är 

den absolut vanligaste finansieringsformen. Den förhärskande meningen är 

emellertid att de får anses vara allmänt tillämpliga också för återtagande- och 

nyttjanderättsregler. 

Slutsatsen av detta blir att såvitt gäller flygplansmotorer så har vi i Sverige 

fortfarande inget system som speglar branschens faktiska behov, utan vi får 

fortsätta att bedöma denna fråga efter allmänna svenska sakrättsregler för lösöre.    
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7. OBLIGATIONSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

7.1 BORGENÄRS MÖJLIGHETER ATT REALISERA PANT VID 

GÄLDENÄRS KONTRAKTSBROTT 

7.1.1 Konventionen och Protokoll I 

I det följande avsnittet kommer jag behandla frågan om borgenärens rättigheter 

vid gäldenärens kontraktsbrott enligt Konventionen och Protokoll I gemensamt.  

I Protokoll I har reglerna om vilka åtgärder en borgenär kan vidta ändrats något i 

jämförelse med de regler som Konventionen ställer upp. Precis som för de 

ändringar som Protokoll I medför i allmänhet så har dessa ändringar varit 

befogade för att närmare anpassas till förhållanden som är specifika för det 

egendomsslag Protokoll I omfattar och den bransch som träffas av Protokoll I:s 

regler. Protokoll I:s regler gör dock inte Konventionens regler om rättsmedel 

irrelevanta, utan ger ytterligare handlingsmöjligheter för borgenären. I Protokoll I 

finns alla bestämmelser beträffande rättsmedel och prioritetsordningar o.dyl. 

samlade i kapitel 2. Innan jag går in närmre på bestämmelserna i Protokoll I vill 

jag dock påpeka att det är fullt möjligt för parterna att avtala fritt om vad som ska 

gälla dem emellan i dessa frågor.39  

Varken Konventionen eller Protokoll I kräver att säkerhetsrätten måste ha 

registrerats i det internationella registret för att borgenären ska kunna använda sig 

av de rättsmedel som stadgas däri. Anledningen till detta är att meningen med det 

internationella registret är att skapa publicitet mot tredje man och på så vis skapa 

skydd åt ett säkerhetsavtal eller en prioritetsordning.40 I Konventionen finns 

reglerna om vilka möjligheter en borgenär har att vidta åtgärder vid händelse av 

gäldenärens kontraktsbrott samlade i kapitel 3. Utgångspunkten, dvs. vad ett 

kontraktsbrott ska anses vara, finns i Konventionen art. 11. Huvudregeln är att 

parterna själva ska avtala om vad som ska anses vara ett sådant försummande 

som gör reglerna i art. 8, 10 och 13 tillämpliga. Om parterna dock inte avtalat om 

                                                           
39 Art, IV (3) Protokoll I, med undantag för vad som stadgas i art. IX (2-4) Protokoll I. 
40 Goode, sir R., s. 40. 
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detta finns en definition i art. 11.2, varav följer att ett försummande i 

Konventionens mening är när felet eller försummelsen väsentligt inskränker vad 

borgenären har rätt att förvänta sig enligt avtalet.   

Vad gäller en panthavares rättigheter att vidta rättsliga åtgärder återfinns dessa 

regler i art. 8 i Konventionen. Bestämmelsen bygger på att gäldenären godtagit 

att borgenären ges de möjligheter som följer av bestämmelsen. Ett sådant 

godkännande sker företrädelsevis i det ursprungliga avtalet, men det finns inget 

som hindrar att godkännande kan lämnas vid en annan tidpunkt. Enligt art. 8.2 

finns det dock en möjlighet för borgenären att vända sig till en domstol med 

anspråk som grundar sig på Konventionen oavsett om avtal finns mellan 

parterna.  

Konventionen stadgar tre handlingsalternativ för en borgenär vid händelse av 

gäldenärs kontraktsbrott. Det första handlingsalternativet är att borgenären 

övertar kontrollen över panten eller tar panten i sin besittning. Borgenären ges 

också valmöjlighet att sälja panten eller hyra ut den. Sist men inte minst stadgas 

en möjlighet för borgenären att mottaga avkastning eller vinst som uppkommer 

som ett resultat av nyttjande av panten. Under förutsättning att parterna avtalat 

om det kan borgenären välja fritt vilket eller vilka av dessa alternativ borgenären 

vill tillämpa. Oavsett vilket handlingsalternativ borgenären väljer måste 

genomförandet dock ske på ett sätt som är kommersiellt skäligt. Enligt 

Konventionen innebär detta att det ska ske på ett sätt som inte är oskäligt i 

relation till villkoren i pantavtalet. Dessutom är borgenären förpliktigad, precis 

som enligt svensk rätt, att redovisa övervärdet till gäldenären, samt att efter 

avräkning mot den egna fordringen mot gäldenären redovisa nettoöverskottet till 

nästa borgenär i prioritetsordningen. 

Förutom de möjligheter som etableras enligt Konventionen fyller Protokoll I på 

med ytterligare två möjligheter för borgenären. Enligt art. IX (1) kan borgenären 

nämligen se till att (om det är fråga om flygplan) flygplanet avregistreras från det 

nationella register det är registrerat i, dvs. det förlorar sin nationalitet och 

registrerade ägare. Dessutom ges borgenären rätt att frakta undan objektet (all 
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egendom som protokollet omfattar inkluderas) från den plats där objektet 

befinner sig. 

Protokoll I:s tilläggsbestämmelser ger inte speciellt vida möjligheter i sig att 

realisera panten, vilket inte heller är meningen, men i kombination med 

Konventionen etableras effektiva möjligheter för borgenären.  

 

7.1.2 Svensk rätt 

I Sverige finns idag inget modernt system med lagregler som anger vilka 

möjligheter en borgenär har att realisera pant med anledning av gäldenärens 

kontraktsbrott, då gäldenären inte är försatt i konkurs. Konventionen och 

Protokoll I erbjuder på den punkten ett mer komplett system med regler som 

anger hur detta kan gå till. Emellertid är tillämpningen av reglerna i 

Konventionen och Protokoll I beroende av att bägge parter avtalat om att 

reglerna ska gälla i det enskilda fallet. Borgenären får där förmodligen anses ha 

ett ganska bra utgångsläge, eftersom gäldenärens lånevillkor kan användas som 

ett påtryckningsmedel (eller incitament) för att gäldenären ska lämna sitt 

medgivande till reglernas tillämpning. Även i Sverige finns den frivilliga 

aspekten. Det finns nämligen inget som säger att avtalsfrihet inte skulle råda även 

vad gäller realisering av pant vid händelse av gäldenärens kontraktsbrott, 

naturligtvis inte utan hänsyn till 36-37 §§ AvtL. Nackdelen i jämförelse med 

Konventionen och Protokoll I är dock att det inte finns en färdig lösning att välja, 

vilket innebär att tid och pengar måste gå till att läsa och utforma avtal, och i 

värsta fall tvista om avtalstolkning, istället för att komma överens om ett färdigt 

systems tillämplighet. 

När två kommersiella parter träffar avtal om pant till säkerhet för ett lån bör man 

kunna utgå från att parterna också avtalat om vad som ska gälla avseende 

realisering av pantobjektet vid händelse av gäldenärens kontraktsbrott. Om så 

inte är fallet har man dock att falla tillbaka på vad som stadgas om detta i svensk 

lag, vilket innebär en tillämpning av bestämmelserna i 10 kap. Handelsbalken 
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(HB), och i synnerhet 10:2 om realisering av pant, som känns allt annat än 

modern till sin utformning. För att kunna tillämpa denna lagregel måste den 

tolkas efter en modernare utgångspunkt. Enligt Lennander finns det först och 

främst ett krav på att pantfordran förfallit till betalning, samt att gäldenären inte 

erlagt betalning.41 I tanke på den ingripande karaktär en försäljning av pant 

innebär för gäldenären bör det också krävas att gäldenärens kontraktsbrott ska 

vara väsentligt.42 Om dessa krav är uppfyllda kan borgenären vända sig till en 

domstol och få panten värderad.43 Efter detta ställs gäldenären, enligt Lennader, 

inför tre alternativ; gäldenären kan antingen återlösa panten, medge en exekutiv 

försäljning av panten eller överlåta panten till borgenären till det belopp panten 

värderats till.44  

Bestämmelsen i 10:2 HB är emellertid en dispositiv lagregel som nästan alltid 

avtalas bort.45 Lagregeln brukar vanligtvis istället ersättas med avtalsvillkor för 

realisation som sällan är fullständiga, utan som i regel anger på vilket sätt 

borgenären får sälja panten, men ofta utan att ingående reglera frågan om 

värdering av pantobjektet.46 Oavsett om en borgenär genom avtal ges vida 

möjligheter vad gäller realisering av panten eller om det gäller frågor som inte 

avtalats om, så har borgenären ändå en allmän omsorgsskyldighet. 

Omsorgsskyldigheten innebär att borgenären ska sörja för att realisation av 

pantobjektet inte sker till underpris, samt att tillgodose gäldenärens intresse av att 

inte realisera panten i onödan.47   

Ett hänsynstagande till den indispositiva lagregeln 37 § AvtL är också av största 

vikt, eftersom denna lagregel är en väsentlig grundsats i den svenska panträtten.48 

Stadgandet i 37 § AvtL är ett förbud mot avtal om förverkande av pant (lex 

                                                           
41 Lennander, G., sid 267. 
42 Prop. 1975/76:81 s. 42 f. och 119. 
43 Hasselrot menade emellertid i sin kommentar till HB att någon värdering av domstol inte är 
nödvändigt, utan att marknadsvärdet är ett lämpligare sätt att värdera egendomen. Se härom Hasselrot, 
Handelsbalken VIII 1905 s. 1710 ff. 
44 Lennander, G., s. 243. 
45 Lennander, G., s. 264. 
46 Lennander, G., s. 265. 
47 Lennander, G., s. 266. 
48 Lennander, G., s. 252. 
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commissoria) som innebär att pantens övervärde efter realisering ska tillfalla 

gäldenären. Detta innebär att pantens värde måste kunna fastställas på ett 

objektivt sätt för att ett korrekt övervärde ska kunna redovisas. För pantsatt 

egendom som inte har ett fastslaget värde kan man genom exekutiv försäljning få 

fram egendomens värde. Om egendomen säljs till ett värde som överstiger 

borgenärens fordran är borgenären skyldig att redovisa övervärdet till 

gäldenären, och om egendomen säljs till ett undervärde är det i regel borgenären 

som får stå risken för att denne övervärderat egendomen. Om situationen inte 

erbjuder en tillfredsställande möjlighet att fastställa ett objektivt värde av panten, 

t.ex. om borgenären vill göra ett självinträde, blir det problematiskt.  

 

7.2 BORGENÄRS RÄTTIGHETER VID GÄLDENÄRS 

KONTRAKTSBROTT – LEASING OCH ÅTERTAGANDEFÖRBEHÅLL 

7.2.1 Konventionen och Protokoll I  

Vid försäljning förenat med återtagandeförbehåll eller vid leasing är borgenärens 

handlingsalternativ vid händelse av gäldenärens kontraktsbrott annorlunda 

konstruerade i jämförelse med vad som gäller vid ett pantförhållande. Detta får 

anses vara naturligt med tanke på den skillnad som föreligger mellan å ena sidan 

pantupplåtelse och å andra sidan ett köp med återtagandeförbehåll eller leasing. I 

dessa två sistnämnda fall är det inte fråga om ett lån mot säkerhet i gäldenärens 

egendom, och borgenären kan i första hand åberopa sin rätt att separera 

egendomen från gäldenärens konkursbo respektive återta den uthyrda 

egendomen. Vid pant handlar det istället om att borgenären har att bevaka sin rätt 

till utbetalning ur det pantsatta objektet. Möjligheten att separera egendom är 

dock inte undantagslös, och det kan uppstå situationer då det blir problematiskt 

för borgenären att utöva en sådan rätt, t.ex. p.g.a. nationella undantagsregler. 

I Konventionen finns en bestämmelse om vilka rättsmedel som kan vidtas vid fel 

eller försummelse i art. 10. Kort och gott gäller att borgenären kan välja att häva 

avtalet med följden att objektet ska återlämnas. Någon motsvarande bestämmelse 
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som ger ytterligare möjligheter eller inskränkningar för borgenären finns inte i 

Protokoll I. 

Vad gäller art. 10 i Konventionen finns det dock en möjlighet för 

konventionsstaterna enligt art. 54 i Konventionen att förklara att nationella 

tvingande regler som berör den här typen av transaktioner ska gälla och äga 

tillämplighet, även vid tillämpning av Konventionen. Det gör att skilda system 

kan bli aktuella i olika stater och se något annorlunda ut i jämförelse med 

varandra. Anledningen till att man valt att ge denna öppning i Konventionen är 

att olika stater klassificerar transaktioner olika i sina nationella juridiska 

system.49 I t.ex. USA, Sverige och Kanada klassificeras en försäljning med 

återtagandeförbehåll som en säkerhetsrätt, och vad gäller USA och Kanada är så 

även fallet vid t.ex. finansiell leasing. I Sverige däremot klassas inte finansiell 

leasing som en säkerhetsrätt.50 Poängen är helt enkelt att olika staters rättssystem 

hanterar klassificeringen av transaktioner olika.  Kombinationen av art 10 och 

art. 54 gör att Konventionen godkänner att en stat enligt sin nationella 

rättstradition kan klassificera dessa transaktioner på ett annat sätt än i 

Konventionen, och eftersom det då blir fråga om tillämpning av rättsmedel vid 

säkerhetsavtal kan den nationella domstolen tillämpa art. 8 Konventionen med 

tillhörande regler samt Protokoll I art. IX.  

I och med den öppning som Konventionen ger de undertecknande staterna att i 

vissa fall göra undantag för sina nationella regler blir det viktigt att känna till 

sådana specifika undantag när man handlar med internationella aktörer.  

 

 

 

 

                                                           
49 Goode, s. 46. 
50 Möller, M., s. 47.  
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7.2.2 Svensk rätt 

7.2.2.1 Leasing 

I det svenska rättssystemet saknas specifik lagstiftning rörande leasing. Leasing 

behandlas istället som ett närliggande institut till hyres- och nyttjanderättsavtal, 

och på grund av att leasinginstitutet har flera likheter med andra närliggande 

svenska rättsinstitut saknas knappast möjligheter till analogier med sådana.51  

Precis som när två parter ingår pantavtal råder avtalsfrihet när två parter ingår 

leasingavtal. Parterna kan med obligationsrättsligt bindande verkan komma 

överens om i princip vilka villkor som helst (med förbehåll för sådana 

inskränkningar som kan komma att åberopas enligt AvtL). I följande 

framställning kommer jag utgå ifrån hur avtal om leasing vanligtvis utformas.52  

Leasegivaren brukar i regel förbehålla sig rätten att häva eller säga upp 

leasingavtalet vid händelse av leasetagarens kontraktsbrott. Hävningsrätten 

brukar också förknippas med andra sanktioner, såsom rätt till skadestånd, 

dröjsmålsränta och andra kostnader orsakade av leasetagarens kontraktsbrott. 

Eftersom det råder avtalsfrihet är det 36 § AvtL som sätter gränserna för vilka 

hävningsgrunder som kan åberopas av leasegivaren eller vilken grad av 

försummelse som krävs från leasetagarens sida. För att peka på några exempel på 

vanligt förekommande hävningsgrunder kan nämnas betalningsdröjsmål, 

obestånd och vanvård av leasingobjektet. Villkoren för att leasegivaren ska 

beredas möjlighet att häva eller säga upp ett leasingavtal kan med andra ord 

kännas igen från de allra flesta kommersiella avtalsrelationer av liknande 

karaktär. Skillnaden mot Konventionen blir i princip att det saknas lagstiftning, 

men att parterna hanterar frågorna som upptas under Konventionen genom avtal. 

Skulle en tvist angående tolkning eller tillämpning av avtalsvillkoren inte kunna 

lösas mellan parterna blir det fråga om att analogt tillämpa rättsreglerna för 

närliggande rättsinstitut, som t.ex. för saklega och köp.   

                                                           
51 Möller, M., s. 47, samt Millqvist, G., s. 77. 
52 Med hänvisning till Möller, M., s. 25 ff.. 
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 7.2.2.2 Återtagandeförbehåll 

Vad gäller återtagandeförbehåll är det särskilt viktigt att skilja mellan vad som är 

obligationsrättsligt giltigt och vad som är sakrättsligt giltigt. I detta kapitel 

hanteras enbart återtagandeförbehållets obligationsrättsliga giltighet. Mer om 

återtagandeförbehåll och hur det står sig mot köparens borgenärer följer nedan i 

avsnitt 8.1.2.2. 

Konventionens artikel 10 som tar sikte på säljarens rättigheter vid händelse av en 

köpares kontraktsbrott när det är fråga om en försäljning med 

återtagandeförbehåll är inte stadgad utefter grundförutsättningen att 

återtagandeförbehåll är en säkerhetsrätt. Såsom regeln är konstruerad äger den 

därför bara tillämplighet i konventionsstater som inte heller klassificerar 

återtagandeförbehåll som en säkerhetsrätt.53 I Sverige klassificeras emellertid 

återtagandeförbehåll såsom en säkerhetsrätt.54 Effekten av detta blir att 

återtagandeförbehåll hanteras under Konventionens regler om säkerhetsrätter för 

svensk del och säljarens möjligheter att vidta åtgärder mot en köpare med 

åberopande av ett återtagandeförbehåll är desamma i tillämpliga delar som om 

säljaren haft panträtt i det objekt som sålts med återtagandeförbehåll.    

I Sverige anses det inte vara några problem för en säljare att få till ett 

obligationsrättsligt bindande återtagandeförbehåll genom att göra förbehåll 

därom.55 Av allt att döma är det inte heller ett måste att återtagandeförbehållet 

avtalas skriftligen mellan parterna, utan bör kunna överenskommas även 

konkludent eller implicit, även om detta inte är att rekommendera ur 

bevishänseende.56 Under förutsättning att säljaren iakttagit detta har denne ett 

obligationsrättsligt giltigt anspråk att återta egendomen i händelse att köparen 

inte betalar. För att säljarens anspråk ska vara sakrättsligt skyddat är det dock 

viktigt att säljarens rätt att återta egendomen om köparen inte betalar har avtalats 

                                                           
53 Goode, sir R.,s. 187. 
54 Se t.ex. Håstad, T., s. 182. 
55 54 § KöpL. 
56 Håstad, T., s. 185. 
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innan egendomen överlämnats till köparen eller senast vid samma tillfälle som 

detta sker.57 Sakrättsliga frågor utvecklas i kommande avsnitt. 

 

 

8. SAKRÄTTSLIGA FRÅGOR 

8.1 BORGENÄRS RÄTTIGHETER VID GÄLDENÄRS KONKURS 

8.1.1 Konventionen och Protokoll I 

För det fall gäldenären går i konkurs behandlas detta i Konventionen genom en 

tillämpning av art. 30. Huvudregeln är att en borgenär kan göra gällande en 

internationell säkerhetsrätt i gäldenärens konkurs om säkerhetsrätten registrerats 

innan förfarandet inleds. Vidare stadgas att vad som följer av art. 30 inte 

försämrar en oregistrerad internationell säkerhetsrätts prioritet i förfarandet, om 

den säkerhetsrätten erkänns enligt nationell rätt. Detta innebär att om det i den 

konventionsstat där förfarandet äger rum finns en säkerhetsrätt i egendomen som 

uppkommit genom den nationella rätten i denna stat, men som inte registrerats i 

det internationella registret, så ska denna säkerhetsrätt erkännas som en 

fullbordad säkerhetsrätt i förfarandet om tillämplig lag medför det. Huvudregeln 

ska alltså inte innebära att en sådan nämnd säkerhetsrätt förlorar sin status i 

konkursförfarandet. Anledningen till detta upplägg beror på att utgångspunkten 

ska vara att respektera vad borgenärerna varit berättigade till innan konkursen.58 

Art. 30.3 stadgar den nationella rättens tillämplighet för särskilda moment och 

scenarier under konkursförfarandet. Vad gäller egendom som omfattas av 

Protokoll I gäller inte art. 30.3, och av den anledningen ämnar jag inte närmre 

beskriva innehållet och innebörden av denna regel. 

Motsvarigheten till art. 30.3 Konventionen finns i art. XI Protokoll I. För dess 

tillämplighet krävs att konventionsstaten där förfarandet äger rum vid 

                                                           
57 NJA 1932 s. 755. 
58 Goode, sir R., s. 232. 
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undertecknandet av protokollet har förklarat att staten ska tillämpa något av de 

två alternativ som ges i artikeln, alternativ A respektive alternativ B.  

För att reglerna i art. XI ska bli tillämpliga krävs för det första att det rör sig om 

säkerhetsrätter som etablerats i egendom som omfattas av Protokoll I. Vidare ska 

det röra sig om en insolvensrelaterad händelse. Vad som är en insolvensrelaterad 

händelse definieras i art. I (2)(m) Protokoll I. Med detta begrepp avses (i) 

inledandet av ett insolvensförfarande mot gäldenären eller (ii) att gäldenären 

antingen förklarat sig ställa in sina betalningar eller redan gjort så och 

borgenärens rätt att inleda insolvensförfarande mot gäldenären eller utnyttja 

något annat rättsmedel enligt Konventionen och Protokoll I inte är möjligt eller 

förhindras p.g.a. lag.  

Som jag tidigare nämnt är syftet med Konventionen och dess protokoll att ge ett 

effektivt skydd för borgenärer på villkor som är moderna och branschtypiska för 

olika typer av lös egendom med internationellt rörelsemönster. Kortfattat kan 

man säga att bägge alternativen som följer av Protokoll I är ämnade att uppfylla 

detta genom att borgenärens intressen blir tillgodosedda inom en viss bestämd 

tidsrymd, antingen genom alternativ A som säkrar en indrivning av egendomen 

som är belastad med säkerhetsrätt, eller genom alternativ B som ger borgenären 

med säkerhetsrätt i egendomen täckning för alla tidigare inställda betalningar 

samt ett åtagande för den förvaltare som ansvarar för insolvensförfarandet att 

inträda i gäldenärens betalningsskyldighet om förvaltaren vill fortsätta använda 

egendomen under insolvensförfarandet.59  

Protokoll I hanterar inte den omständigheten att det kan finnas fler än en 

borgenär som med stöd av registrerade internationella säkerhetsrätter gör anspråk 

på samma egendom. I sådana fall är det den prioritetsordning som stadgas enligt 

Konventionen som ska tillämpas, och den med bäst prioritet får därmed sitt 

anspråk först tillgodosett, och samma mönster följer sedan prioritetsordningen 

ner så långt medlen räcker.  

                                                           
59 Jmf. med vad som gäller i Sverige för massafordringar i konkurs. 
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I sammanhanget är det viktigt att notera att parterna som träffar ett avtal om 

säkerhetsrätt enligt art. IV(3) Protokoll I kan avtala om att art. XI inte ska vara 

tillämplig dem emellan. En sådan exkludering av art. XI kan dock inte göras 

partiellt, utan endast som en exkludering i sin helhet.  

 

8.1.1.1 ALTERNATIV A 

Den person som är utsedd att förvalta gäldenärens egendom eller gäldenären 

själv ska överlämna egendomen vari säkerhetsrätt etablerats enligt Protokoll I till 

borgenären.60 Detta ska ske inom den tidsperiod som förfaller först av tidsfristen 

som konventionsstaten bestämt vid undertecknandet av Konventionen,61 eller det 

datum då borgenären är berättigad att få egendomen i sin besittning om art. XI 

inte skulle vara tillämplig. Det är fritt för konventionsstaten att bestämma vilken 

tidsfrist som ska gälla vid tillämpningen av alternativ A. Dock är det frågan om 

en fixerad tidsfrist som bestäms av staten vid undertecknandet av Konventionen, 

och den ändras därmed inte från fall till fall. Av de konventionsstater som avgivit 

förklaring om att alternativ A ska vara tillämplig har de flesta förklarat att 

tidsfristen ska vara 60 dagar, som räknas från och med dagen för den 

insolvensrelaterade händelsen som i sig är ett rekvisit för att art. XI ska bli 

tillämplig.62 

Det stadgas ett alternativ för förvaltaren alternativt gäldenären som ger denne en 

öppning att få behålla egendomen i sin besittning trots att en insolvensrelaterad 

händelse uppstått enligt Protokoll I.63 För detta krävs att den som förordnats till 

förvaltare eller gäldenären själv kan bota alla de brister som uppstått innan tiden i 

XI (2) löpt ut, samt åtagit sig att fortsättningsvis prestera enligt avtalet.  

Oavsett om borgenären inte får egendomen i sin besittning eftersom gäldenären 

lyckas råda bot på sin bristande prestation eller om tidsfristen ännu inte löpt ut 

                                                           
60 Art. XI (2) Protokoll I 
61 Art. XI (3) Protokoll I. 
62 Reinertsen Konow, dr. juris Berte-Elen, Utredning for Justisdepartementet, s. 43. 
63 Art. XI (7) Protokoll I. 
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enligt art. XI (2), är förvaltaren och gäldenären enligt art. XI (5a) förpliktigade 

att vårda egendomen och se till att den behåller sitt värde enligt avtalet. Detta 

utesluter dock inte att egendomen får användas, art. XI (6), men det ska ske 

under sådana förutsättningar att det inte uppstår sådan onormal värdeminskning 

som omskrivs i art. XI (5) och (6). Det räcker dock med att förvaltaren eller 

gäldenären ger borgenären en (reell) möjlighet att ta tillbaka egendomen för att 

vårdplikten i denna artikel ska falla, och det blir då istället den tillämpliga 

nationella lagen som gäller vad avser vårdplikt.64 Om borgenären tar tillvara på 

denna möjlighet eller inte spelar ingen roll.  

Vidare gäller att borgenären har möjlighet att i enlighet med tillämplig nationell 

lagstiftning vända sig till behörig domstol och yrka att interimistiska åtgärder ska 

vidtas för att säkra borgenärens möjligheter att driva in egendomen.65 Vilken lag 

som är tillämplig bestäms i detta fall genom lex fori.66 

De rättsmedel som enligt art. IX (1)  är specifika för egendom som faller under 

Protokoll I, dvs. avregistrering och borttransport, ska enligt art. XI (8) göras 

verkställbara av den behöriga myndigheten i en konventionsstat senast fem 

arbetsdagar efter det att borgenären riktad en förklaring till denna myndighet om 

att borgenären har rätt till detta enligt Konventionen och Protokoll I. 

Verkställandet av sådana rättsmedel som borgenären är berättigad till enligt 

Konventionen och Protokoll I får inte motverkas eller försenas efter det att 

tidsfristen enligt art. XI (2) löpt ut, art. XI (9).  

 

8.1.1.2 ALTERNATIV B 

Alternativ B kan sägas vara ett något mjukare alternativ till alternativ A, och till 

skillnad från alternativ A har bara ett fåtal konventionsstater förklarat att 

alternativ B ska tillämpas.67 Även för alternativ B ges förvaltaren eller 

                                                           
64 Goode, sir R., sid. 328. 
65 Art. XI (5b) Protokoll I. 
66 Goode, sir R., s. 328. 
67 Reinertsen Konow, dr. juris Berte-Elen, Utredning for Justisdepartementet, s. 43.  
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gäldenären den tidsfrist som konventionsstaten förklarat ska gälla. Vid en 

insolvensrelaterad händelse enligt Protokoll I måste borgenären enligt art. XI 

(2)68 själv ta det första steget och meddela förvaltaren eller gäldenären att denne 

har att rätta sig efter två valmöjligheter. Alternativen som bjuds förvaltaren eller 

gäldenären är att antingen bota alla brister som gäldenären givit upphov till, samt 

att förvaltaren åtar sig att under insolvensförfarandet prestera i enlighet med 

avtalet. Det andra alternativet är att förvaltaren eller gäldenären ger borgenären 

möjlighet att ta egendomen i sin besittning i enlighet med tillämplig lag. Det 

första alternativet som erbjuds är väldigt likt den möjlighet gäldenären har under 

alternativ A att få behålla egendomen i sin besittning. En relevant skillnad är 

dock att bestämmelsen under alternativ B omfattar alla typer av dokument som är 

gällande mellan parterna, t.ex. skuldebrev givna som delbetalning eller dokument 

som ger uttryck för andra säkerheter och åtaganden som en del i den 

huvudsakliga transaktionen.69 Detta tillägg saknas helt i alternativ A, och därmed 

kan man dra slutsatsen e contrario att när art. XI (7) tillämpas enligt alternativ A 

så gäller detta bara fullgörandet av det faktiska huvudavtalet i sig. 

Om gäldenären antingen inte underrättar borgenären om vilket alternativ denne 

avser följa, eller misslyckas med att följa något av alternativen, blir följden enligt 

art. XI (5) att behörig domstol på borgenärens begäran får tillåta borgenären att ta 

egendomen i sin besittning på sätt och villkor som domstolen själv väljer. Med 

detta menas att domstolen i dessa fall inte i första hand är bunden att tillämpa 

rättsmedel som följer av Konventionen, utan kan direkt tillämpa tillämplig lag på 

situationen, vilket kan innebära allt från interimistiska åtgärder till krav på 

tilläggssäkerhet etc. Under tiden fram till att den behöriga domstolen fattat beslut 

i fråga om borgenärens anspråk på egendomen baserat på en internationell 

säkerhetsrätt får den aktuella egendomen inte säljas, art. XI (6). 

  

                                                           
68 Notera att den inbördes paragrafnumreringen i art. XI börjar från 2 oavsett om det är alternativ A eller 
B.  
69 Goode, sir R., s. 329.  
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8.1.2 Svensk rätt 

8.1.2.1 Pant 

Enligt InskrL kan ett flygplan intecknas till säkerhet för viss fordran, med 

innebörden att borgenären äger panträtt i flygplanet från det att inteckningen förts 

in i registret. Kärnproblematiken i den svenska regleringen är att en sådan 

panträtt enligt lagen inte bara omfattar själva flygplanskroppen, utan också 

motorer, propellrar och alla andra tillbehör som flygplanet utrustats med. Den 

definition av flygplan som följer av Protokoll I går i linje med bestämmelserna i 

InskrL att all utrustning och alla tillbehör ska anses tillhöra planet och att värdet 

därmed tillfaller panthavaren. Däremot blir det på denna punkt en stor krock 

mellan Konventionens regler och den svenska nationella rätten vad avser 

flygplansmotorer. I och med det finansieringsupplägg som ofta tillämpas i 

branschen utgör inte heller frågan om panträtt i flygplansmotorerna skiljt från 

flygplanskroppen en liten fråga av ringa värde.  

I och med att en inteckning i ett flygplan måste registreras i Sverige är det enkelt 

att fastställa vem av flera borgenärers anspråk på egendomen som äger företräde. 

Detta avgörs genom att den borgenär med den tidigast inskrivna inteckningen i 

registret får utdelning för sin fordran först. Ifall två borgenärer fått sin inteckning 

inskriven på samma dag så ger inteckningarna delad rätt.  

I InskrL uttrycks särskilt att en borgenär med panträtt i ett flygplan inte berörs av 

det faktum att ett tillbehör till flygplanet är belastat med återtagandeförbehåll till 

förmån för tredje man.70 Med nuvarande reglering innebär det t.ex. att om C 

säljer en flygplansmotor med återtagandeförbehåll till gäldenären A, och motorn 

monteras på ett flygplan vari borgenären B innehar panträtt, så kommer värdet av 

motorn att vid en eventuell realisering av pantegendomen tillfalla B. Enligt 

Konventionen skulle en realisering av egendomen som är föremål för panträtten 

få ett annat utfall, nämligen att B:s panträtt endast skulle omfatta 

flygplanskroppen och C skulle inte drabbas av att B:s panträtt i flygplanet.  

                                                           
70 14 § InskrL. 
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I och med den svenska regleringens utformning kan det uppfattas som ett 

incitament i sig för en finansiär att vara väldigt restriktiv med olika typer av 

finansiering av flygplansmotorer när de ska monteras på flygplan registrerade i 

Sverige. Detta är också i sig en konkurrensförsvårande faktor för flygbolag 

baserade i Sverige, eftersom att det blir svårare och/eller dyrare att finansiera ett 

så pass viktigt egendomsslag.71  

En betydande skillnad mellan Konventionen och svensk rätt återfinns i reglerna 

om panthavarens rättigheter vid gäldenärens konkurs. Som anförts ovan stadgar 

Konventionen långt mer förmånliga regler för borgenären, som innebär att denne 

själv bl.a. kan avregistrera flygplanet och frakta bort det från gäldenärens 

besittning, samt sälja eller hyra ut flygplanet. Enligt svensk rätt står panthavaren 

utan dessa möjligheter i gäldenärens konkurs. Vad gäller registrerade flygplan 

blir reglerna för försäljning av fast egendom i konkurslagen delvis tillämpliga, 

vilket innebär att det i första hand är konkursförvaltaren som bereds möjlighet att 

begära att flygplanet ska säljas på exekutiv auktion.72 En specialreglering ger 

dock panthavaren rätt att begära att flygplanet ska säljas för dennes fordran om 

panthavaren antingen kan styrka sin rätt eller om den är ostridig.73 Denna 

rättighet innebär att konkursförvaltaren inte får besluta att lägga ner förfarandet 

därför att frågan om försäljning för annan borgenär eller konkursboet förfaller.74 

Det innebär emellertid inte att en panthavare, även om dennes rätt är fastställd, 

kan tvinga fram en omedelbar försäljning.75  

En annan skillnad mellan Konventionen och svensk rätt är att det i svensk rätt 

saknas en uttrycklig lagregel som svarar på vad som händer vid en 

värdeförändring av pantobjektet. Om pantobjektet minskar i värde kan 

borgenären, beroende på vilka de bakomliggande omständigheterna till 

                                                           
71 Se källa under ”Personlig kommunikation” i Käll- och litteraturförteckningen.  
72 Se härom 8:8 och 8:6 KonkL.  
73 Se härom 11:2 UB i förening med 10:5 UB. 
74 10:5 st. 3 UB. 
75 För handpant är rättsläget ett annat. En borgenär får själv ombesörja att pantobjektet säljs enligt 8:10 
UB. 
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värdeminskningen är, begära skadestånd av förvaltaren om denne uppsåtligen 

eller genom oaktsamhet givit upphov till värdeminskningen.76  

Den s.k. frysningsprincipen innebär att det är förhållandena på konkursdagen 

som ska ligga till grund för borgenärens rätt till utdelning i konkursen.77 

Frysningsprincipen gäller dock inte om det är frågan om fastighetspant eller 

registerpant, vilket gör att värdeökning och förkovran av panten tillfaller 

panthavaren.78  

 

8.1.2.2 Återtagandeförbehåll 

Som nämndes ovan i avsnitt 7.2.2.2 är det viktigt att göra en distinktion mellan 

obligationsrätt och sakrätt när man behandlar frågan om återtagandeförbehålls 

giltighet. Även om en säljare och en köpare avtalat om återtagandeförbehåll, och 

att detta har skett innan egendomen överlämnats eller senast samtidigt därmed, så 

innebär inte det per automatik att säljaren har ett sakrättsligt skyddat anspråk som 

ger denne separationsrätt till egendomen om köparen t.ex. blir insolvent.  

Ett återtagandeförbehåll kan antecknas enligt InskrL. En anteckning om 

återtagandeförbehåll medför att det inte blir möjligt för tredjeman att genom 

godtrosförvärv utsläcka säljarens rätt att återta egendomen i enlighet med 

förbehållet. Avtalsprincipen gäller dock alltjämt för återtagandeförbehåll, och 

man kan därför säga att en anteckning om återtagandeförbehåll i registret har mer 

av en informativ funktion.79  

För återtagandeförbehållets sakrättsliga giltighet krävs mer än för att uppnå 

obligationsrättlig giltighet. Om egendomen t.ex. blir tillbehör till annan egendom 

eller om säljaren medger köparen rätt att förfoga över egendomen innan dess att 

betalning är tillfullo erlagd, så fallerar säljarens sakrättsligt skyddade anspråk på 

separationsrätt till egendomen ur köparens konkurs.  

                                                           
76 17:1 KonkL. 
77 NJA 1973 s. 635. 
78 NJA 1993 s. 120. 
79 Prop. 2003/04:27, s. 57. 
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8.1.2.2.1 Tillbehör och accession   

Accession är en princip som växt fram i det svenska sakrättsliga systemet och 

tillämpas ovanpå lagen. Genom svensk praxis och doktrin har en huvudregel 

statuerats, som innebär att det under vissa förutsättningar är möjligt att förvärva 

äganderätt till lös egendom genom att två objekt sammanfogas. Effekten blir att 

den som äger egendom som sammanfogas med annan kan riskera att få sin 

sakrättsligt skyddade äganderätt förlorad. Identiteten i de ursprungliga objekten 

löses upp, och bildar tillsammans en ny identitet. I sakrättsliga sammanhang 

skiljer man mellan tillbehör och accession, och skillnaden ligger bl.a. i den 

punkten. Ett objekt kan bli tillbehör till annan egendom utan att något fysiskt 

sammanfogande skett. Till skillnad från sammanfogande då en ny identitet 

skapas på bekostnad av de tidigare, så behåller tillbehöret sin identitet. Effekten 

blir dock i princip densamma oavsett om det rör sig om tillbehör eller accession – 

den sakrättsligt skyddade möjligheten att separera objektet från huvudsaken 

faller.  

Att det fungerar på det här viset i Sverige är väldigt problematiskt när det finns 

ett upplägg i flygbranschen att flygplan och flygmotorer levereras från olika 

leverantörer och sedan sammanfogas genom att motorn monteras på 

flygplanskroppen, samtidigt som det saknas en lag som skyddar sakrättsligt 

skyddad äganderätt oavsett sammanfogande.  

I det följande kommer jag beskriva de svenska tillbehörs- och accessionsreglerna 

för att utreda dess tillämplighet och verkan. 

En allmän huvudregel är att den sakrättsligt skyddade äganderätten till ett objekt 

inte ska utsläckas genom ett sammanfogande. Det blir dock annorlunda om en 

separation av de sammanfogade objekten skulle innebära en väsentlig 

värdeförstöring, medföra västentliga kostnader och vara komplicerade att 

avskilja.80 Inom juridiken talar man i accessionssammanhang om att det ena 

objektet är en huvudsak och det andra en bisak. Den som riskerar att förlora sin 

                                                           
80 Håstad, T., s. 47 f.. 
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äganderätt är ägaren till den egendom som klassas som en bisak till huvudsaken i 

samband med sammanfogandet. Om det är närmast omöjligt att göra en 

distinktion mellan vilket objekt som är bisak respektive huvudsak så har det i 

doktrin argumenterats för att parterna ska ha samäganderätt i det nya objekt som 

är resultatet av sammanfogandet.81 

NJA 1960 s. 9 är ett klassiskt fall. En säljare (A) sålde däck på avbetalning till 

köparen (B) villkorat av ett återtagandeförbehåll. Däcken monterades på en 

lastbil som B köpt på avbetalning från C. Även lastbilsköpet var villkorat av 

återtagandeförbehåll. Som ett resultat av att B inte betalade tog C tillbaka 

lastbilen. A vände sig då till C för att få ersättning för de däck tillhörande A som 

satt på lastbilen, varpå C nekade sådan ersättning. HD dömde i detta fall till 

förmån för C – i och med att däcken monterats på lastbilen menade HD att de 

blev tillbehör till densamma, och A:s sakrättsligt skyddade äganderätt utsläcktes.   

Ett fall rörande accession, som dessutom är relevant i sak med tanke på föremålet 

för denna uppsats, är NJA 1942 s. 195. I detta fall monterades en motor i ett 

fartyg. Precis som i förevarande fall löstes finansieringen av motorn genom 

avbetalningsköp med återtagandeförbehåll. Säljaren förlorade sin sakrättsligt 

skyddade ägandeätt i motorn i och med sammanfogandet. Domskälen 

formulerades mycket kortfattat, men anledningen därtill var just att 

sammanfogandet gjorde att HD ansåg att motorn blivit ett med fartyget. Detta 

avgörande går i linje med vad Håstad senare uttalat, vilket framhölls ovan. Att 

montera ut motorn ur fartyget innebär ju en väsentlig värdeförstöring. Ett fartyg 

utan en motor är ju knappast mer än ett skrov som inte är kapabelt att flyttas utan 

bogserhjälp, och kan knappast användas till de syften den är avsedd för.   

I dessa fall var det ett återtagandeförbehåll som utgjorde säkerhet för säljaren. 

Frågan är om det skulle vara möjligt att applicera prejudikaten när det gäller 

andra typer av sakrätter till säkerhet för en transaktion, t.ex. leasing. Rent logiskt 

bör det inte spela någon roll om parterna istället valt att finansiera transaktionen 

genom leasing. I bägge fallen har borgenären äganderätt till egendomen. Den 

                                                           
81 Håstad, T., s. 47. 
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reella skillnaden är dock att det vid avbetalningsköp kombinerat med 

återtagandeförbehåll är tanken från första början att äganderätten ska övergå, och 

att den i regel också anses göra det successivt genom gäldenärens betalning. Vid 

regelrätt leasing är det tanken att leasetagaren ska kunna välja att köpa loss 

objektet efter leasetidens utgång, men det ska likväl vara möjligt att låta bli. En 

viktig skillnad mellan dessa båda finansieringsformer är dock 

förfogandemedgivandet. Vid leasing ställer detta inte till med några problem på 

grund av leasingförhållandets natur. Vid avbetalningsköp förenat med 

återtagandeförbehåll kan det dock bli problematiskt. Ett medgivande från säljaren 

att köparen får förfoga över egendomen innan dess att den är tillfullo betald 

innebär att det sakrättsligt skyddade återtagandeförbehållet fallerar. Detta skulle 

kunna vara en springande punkt som gör att nämnda praxis ovan inte skulle vara 

tillämplig på leasingförhållanden. Det har emellertid uttryckts i doktrin att det 

inte ska spela någon större roll för bedömningen av accessions- och 

tillbehörsprincipen om det rör sig om leasing eller avbetalning med 

återtagandeförbehåll.82 

 

8.1.2.2.2 Förfogandemedgivande 

Med förfogande menas i detta fall konsumtion, överlåtelse, infogande eller 

därmed jämförliga förfoganden. För att säljarens återtagandeförbehåll ska förlora 

sitt sakrättsliga skydd räcker det med att köparen medgivits rätt att förfoga över 

egendomen innan dess säljaren fått betalt för egendomen, om köparen faktiskt 

har förfogat över egendomen spelar ingen roll för den frågan.83 Vidare krävs det 

att förfogandemedgivandet ska vara allvarligt menat såtillvida att det inte på 

grund av omständigheterna eller egendomsslagets natur är mer eller mindre 

nödvändigt att köparen förfogar över egendomen innan dess att betalning sker, 

t.ex. dörrar som levereras till ett pågående bygge.84 

                                                           
82 Möller, M., s. 118 samt Håstad, T., s. 187 ff.. 
83 Håstad, T., s. 189. 
84 Jfr. NJA 1960 s. 221. 
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8.1.2.3 Leasing 

Finansiell leasing är den vanligaste formen av leasing i Sverige, och är också den 

som vanligen används vid finansiering av flygplan av svenska bolag.85 Finansiell 

leasing innebär kortfattat att en finansiär (bolag) köper den egendom som kunden 

önskar hyra, och tecknar sedan ett avtal med kunden om leasing. Finansiären blir 

då leasegivare och kunden blir leasetagare, och äganderätten till egendomen 

förblir hos leasegivaren. Leasegivaren avsäger sig ansvaret för fel i egendomen 

och hänvisar till leverantören. Leasegivaren har i regel aldrig egendomen i sin 

besittning någon gång under transaktionen. 

En annan variant som inte är helt ovanligt är sale and lease back. Detta innebär 

att någon som redan äger egendom (av framförallt ekonomiska skäl) överlåter 

egendomen till annan i syfte att överlåtaren sedan genast ska leasea egendomen. 

Överlåtaren blir då leasetagare och finansiären blir leasegivare, men egendomen 

lämnar typiskt sett aldrig överlåtarens besittning. För att leasegivaren ska erhålla 

separationsrätt till egendomen krävs normalt att överlåtelsen registreras i enlighet 

med lösöreköplagen. För flygplan gäller dock enligt InskrL att äganderätt till 

luftfartyg är registrerbart, och en ändring i registret av vem som står som 

flygplanets ägare är ett tillräckligt sakrättsligt moment för att den leasegivaren i 

detta fall ska erhålla separationsrätt till egendomen i händelse av leasetagarens 

konkurs. Detta gäller emellertid inte för motorer.     

Huvudregeln enligt svensk rätt är att hyrd egendom inte ingår som 

konkursegendom i hyrestagarens konkursbo. Enligt InskrL registreras ägaren till 

flygplanet, det problematiska blir emellertid åter igen att det inte är möjligt att 

etablera särsakrätt för flygmotorer enligt svensk rätt. Låt säga att leasegivaren B 

köper ett flygplan där motorerna är monterade vid leverans och ingår ett 

leasingförhållande med leasetagaren A om nämnda egendom. I tanke på det i 

branschen normala sättet att motorer monteras och demonteras från flygplan 

löper leasegivaren en risk att värdet på den egendom denne har separationsrätt i 

påverkas i negativ riktning. Flygplanet kan t.ex. stå i hangar för underhåll med 

                                                           
85 För källa, se ”Personlig kommunikation” i Käll- och litteraturförteckningen. 
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motorn demonterad, eller så kan motorn vara utbytt mot en annan som p.g.a. 

olika omständigheter har ett lägre marknadsvärde. Motorer är väldigt dyra i 

inköp, om än inte i samma grad som flygplan, och denna osäkerhet måste en 

leasegivare naturligtvis kompensera för genom avtalsvillkoren. 

Det är inte heller ovanligt att flygbolag köper in motorer separat från tillverkaren. 

I dessa fall vållar det svenska systemet än mer problem än vid leasing av 

flygplan. En särsakrätt till en flygplansmotor kan inte etableras enligt InskrL. 

Separationsrätt till motorn kan förvisso etableras så länge motorn ligger i lager, 

men så fort den monteras på ett flygplan torde separationsrätten gå förlorad.86 

   

 

9. SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 

Konventionen och Protokoll I statuerar regler som på flera sätt skiljer sig från det 

svenska systemet. Det behövs kongruens i rättssystemet, och det är därför inte 

önskvärt att lagreglerna för säkerhetsrätter etablerade i flygplan skiljer sig från 

det allmänna svenska systemet för säkerhetsrätter. Reglerna för flygplan bör 

således överensstämma med det allmänna systemet, och frågan blir om det är det 

svenska rättssystemet som ska anpassas efter det system Konventionen och 

Protokoll I statuerar eller om Sverige istället bör avstå från att skriva under 

Konventionen och Protokoll I. Om Konventionens och Protokoll I:s lösningar ur 

svenska ögon sett generellt sätt är acceptabla så är det inga problem, men om 

detta system inte kan anses vara acceptabelt i förhållande till det allmänna 

svenska rättssystemet för säkerhetsrätter innebär en underskrift av Konventionen 

och Protokoll I problem. 

I svensk rätt har vi idag inte något krav på registrering av återtagandeförbehåll 

eller leasing för att det ska vara möjligt att erhålla sakrättsligt skydd för en sådan 

rättighet. Enligt Konventionens huvudregel är det dock ett måste med registrering 

                                                           
86 För mer om detta, se avsnitt 8.1.2.2. 
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om borgenären vill säkerställa att denne får bäst prioritet. Om Sverige skulle 

skriva under Konventionen och Protokoll I på sådana villkor skulle det innebära 

ett nytt krav på registrering för återtagandeförbehåll och leasing som inte ställt 

innan i Sverige. Det finns emellertid en möjlighet enligt Konventionen för en 

konventionsstat att göra undantag för nationella säkerhetsrätter. Detta innebär att 

Sverige vid ett tillträde till Konventionen skulle kunna göra undantag för t.ex. 

återtagandeförbehåll och leasing, med effekten att återtagandeförbehåll och 

leasingavtal även i fortsättningen skulle ha samma prioritet som idag även utan 

registrering. 

Möjligheten att göra nationella undantag anser jag är en förutsättning för att det 

ska vara aktuellt för Sverige att tillträda Konventionen och Protokoll I. Att införa 

ett nytt krav på registrering av återtagandeförbehåll och leasingavtal riskerar att 

innebära en låsning för den svenska lagstiftningen som enligt min mening inte är 

önskvärd.   

Man kan ställa sig frågan om Sverige alls är i behov av att tillträda Konventionen 

och Protokoll I. Mitt ställningstagande i den frågan är att ett tillträde skulle vara 

positivt för Sverige. Det rättssystem Konventionen och Protokoll I erbjuder är 

fullt acceptabelt under förutsättning att Sverige utövar sin rätt att göra undantag 

för nationella rättigheter, dvs. att leasing och återtagandeförbehåll även 

fortsättningsvis får samma prioritet utan krav på registrering. Det system som 

råder i Sverige idag är till nackdel för svenska bolag inom flygbranschen i 

jämförelse med internationella konkurrenters förutsättningar att finansiera sin 

verksamhet. Risken är att svenska bolag inte kan konkurrera på samma villkor, 

eller att verksamheten flyttar utomlands till stater som har mer bransch vänliga 

rättsregler.  
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9.1 SÄRSKILT VAD GÄLLER PANT 

Avseende de möjligheter en borgenär har att realisera pant vid händelse av 

gäldenärens kontraktsbrott finns det en stor lucka i den nuvarande svenska 

lagstiftningen. Parterna kan förvisso avtala fritt med undantag för allmänna regler 

om avtals giltighet och jämkning av avtalsvillkor, men i annat fall står 

ålderdomliga bestämmelser i HB till förfogande. Sverige skulle verkligen behöva 

ett nytt och fräscht system för pantrealisation utom konkurs som kan ersätta det 

som finns idag. Även om parterna avtalar sinsemellan skulle ett nytt system 

kunna sätta standarder som kan ge både ekonomisk och tidsmässig vinning i 

form av ett mindre behov av avtals- och tvistehantering i oklara fall.  

Det system som återfinns i Konventionen och Protokoll I är ett väldigt bra 

system, och kanske just den vitamininjektion vi skulle behöva föra in i det 

svenska rättssystemet. Vissa kan mena att det system för pantrealisering med 

anledning av kontraktsbrott som Konventionen och Protokoll I erbjuder är för 

borgenärsvänligt, och i viss mån kan jag förstå en sådan invändning. 

Konventionen och Protokoll I ger borgenären möjlighet att ta pantobjektet i sin 

besittning och sälja det för att täcka sin fordran, vilket inte är möjligt avseende 

registerpant i Sverige. Detta är ett ingripande tillvägagångssätt, men samtidigt 

upprätthålls syftet med pant på ett effektivt sätt. Konventionens regler är 

dessutom dispositiva och jag kan själv inte se hur en anpassning i svensk rätt till 

Konventionens regler skulle vara en försämring mot vad som råder idag på det 

aktuella rättsområdet. Om Sverige skulle välja att skriva under Konventionen och 

Protokoll I menar jag att det skulle vara ett rejält steg framåt om Konventionens 

system för realisering av pant utom konkurs kan anpassas och vinna generell 

tillämplighet i svensk rätt. 

Om Sverige ska tillträda Konventionen och Protokoll I är det som sagt frågan om 

det är acceptabelt för det svenska rättssystemet att det system som statueras kan 

tillämpas generellt. I Sverige anses realisering av pant vara en ingripande åtgärd, 

och ett krav synes vara att det måste föregås av ett väsentligt kontraktsbrott från 
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gäldenärens sida.87 En generell tillämpning av reglerna om pantrealisering i 

Konventionen och Protokoll I skulle innebära ett steg in i ett mer 

borgenärsvänligt system än det som råder idag. Jag anser dock inte att det system 

Konventionen och Protokoll I erbjuder är oacceptabelt ur svensk synvinkel. Det 

är ett välstrukturerat system med tydliga dispositiva regler, och effektiviteten och 

syftet med pantinstitutet skulle upprätthållas på ett godtagbart sätt genom ett 

generellt införande av det system Konventionen och Protokoll I stadgar.  

 

9.2 SÄRSKILT VAD GÄLLER LEASING 

Som berörts ovan saknas det idag en svensk lagreglering avseende leasing. På 

grund av sin karaktär behandlas istället avtal om leasing som en närliggande 

släkting till hyres- och nyttjanderättsavtal, om än särskild hänsyn får tas till att 

leasingavtal är något annorlunda till sin natur i jämförelse med dessa. Det 

Konventionen erbjuder är i princip en kodifiering av vad som ofta brukar avtalas 

mellan parterna i avtal om leasing.88 Konventionen stadgar dock även att 

konventionsstaterna har en möjlighet att göra sina nationella regler gällande för 

leasingförhållanden som träffas av Konventionens giltighet genom att göra 

förbehåll därom. Ur ett obligationsrättsligt perspektiv kan man säga att en 

leasegivares rättigheter vid händelse av en leasetagares kontraktsbrott i stort sett 

inte skiljer sig så mycket beroende på om Konventionen äger tillämplighet eller 

inte. Någon särskild specialreglering som inte parterna själva kan avtala om med 

obligationsrättsligt giltig verkan erbjuder inte Konventionen. Ur den synvinkeln 

skulle en svensk ratificering av Konventionen inte innebära ändrade förhållanden 

i någon egentlig mening.  

Inte heller sakrättsligt skulle en ratificering från svensk sida innebära några 

extrema förändringar, dock med ett väldigt viktigt undantag. I och med att avtal 

om leasing behandlas liknande som hyres- eller nyttjanderättavtal så har 

leasegivaren separationsrätt till egendomen vid händelse av leasetagarens 

                                                           
87 Se härom avsnitt 7.1.2. 
88 Se härom avsnitt 7.2.2.1. 
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konkurs. Äganderätt och en nyttjanderätt av flygplan kan bli sakrättsligt skyddad 

i Sverige idag genom att äganderätten respektive nyttjanderätten registreras enligt 

InskrL. Den stora krocken mellan Konventionen och svensk rätt är dock att det i 

Konventionen och Protokoll I möjliggörs att även nyttjanderätt i en 

flygplansmotor kan få sakrättsligt skydd medan svensk rätt inte medger någon 

sådan särsakrätt till en motor som är monterad på ett flygplan. Att införa en sådan 

reglering i svensk rätt genom ratificering av Konventionen och Protokoll I skulle 

vara ett relativt stort och främmande steg sett till den svenska rättsbilden i 

dagsläget. Det skulle dock medföra flera positiva aspekter för företag som är 

aktiva i flygbranschen, både i egenskap av flygbolag och som finansiär, eftersom 

branschaktörer i stor utsträckning agerar på ett sätt som skapar friktion med det 

rådande svenska rättssystemet vid händelse av en konkurs. Om nyttjanderätt i 

flygplansmotorer skulle medges sakrättsligt skydd i Sverige på det sätt som följer 

av Konventionen och Protokoll I istället för den svenska InskrL, skulle det 

möjliggöra flexiblare finansieringsmöjligheter för svenska flygbolag på 

konkurrenskraftigare villkor. Svenska bolag vars verksamhet är beroende av 

flygplan och därmed också motorer anpassade för dessa skulle sannolikt komma 

att konkurrera på mer jämställda villkor med andra internationella bolag i 

flygbranschen och därmed också få bättre förutsättningar att klara sig kvar på 

marknaden. Att Konventionen skulle ha en sådan innebörd för svenska bolag i 

flygbranschen kan tyckas överdrivet, men med tanke på den enorma kostnad det 

innebär att införskaffa och hålla flygplan och flygplansmotorer finns det potential 

att kapa både administrativa och rent monetära kostnader. 

Att ändra synsättet avseende tillbehörsregler och accessionsregler för flygplan 

och dess tillbehör skulle rimligen också innebära att samma princip även skulle 

behöva tillämpas för andra egendomsslag. Frågan är om detta är så främmande 

för svensk rätt att det inte är önskvärt att gå mot en sådan utveckling. Sett i 

relation till ex. NJA 1942 s. 195 och NJA 1960 s. 9 skulle det givetvis innebära 

en försämrad ställning för den med säkerhetsrätt i det man kan kalla för 

huvudsaken i dessa fall i form av värdeminskning (om än jag anser att detta är 

diskutabelt i NJA 1960 s. 9). Rådande reglering skulle innebära att borgenären B 
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skulle ha separationsrätt till flygplanet vari denna har etablerat en säkerhetsrätt i 

händelse av gäldenärens konkurs. Om flygplansmotorn som är monterad på 

flygplanet skulle vara belastad med återtagandeförbehåll, kommer man enligt 

InskrL och dessutom med stöd av svenska tillbehörs- och accessionsregler fram 

till slutsatsen att säljaren C går miste om sin separationsrätt (i exemplet 

föreställer jag mig att det är fråga om ett giltigt återtagandeförbehåll som inte 

fallerar sakrättsligt pga. frågan om förfogandeförbud). I händelse av 

Konventionens tillämpning skulle istället var och en av B och C ges samma 

möjlighet att separera egendomen från gäldenärens konkurs. 

Jag kan personligen inte finna någon rimlig anledning till varför B:s intresse 

skulle vara särskilt skyddsvärt framför C:s. Snarare skulle det vara rimligt att 

genom lagstiftning möjliggöra en finansiering av ett dyrt objekt som till sin natur 

monteras på ett annat objekt och därmed utgör bisak till det andra objektet. Om 

gäldenären sedan går i konkurs är det allt annat än orimligt att C får 

separationsrätt till bisaken. Det sker möjligen till bekostnad för B, men till stor 

vinning både för C och gäldenären, och skulle enligt min mening på sikt kunna 

stimulera omsättningen i samhället.  

Jag kan inte se hur det skulle vara till nackdel om de bestämmelser avseende 

leasing som stadgas i Konventionen och Protokoll I blev generellt tillämpliga i 

Sverige. Ett måste om Sverige ska tillträda Konventionen och Protokoll I är dock 

att Sverige undantar leasing från kravet på registrering, som annars krävs enligt 

Konventionen för att borgenären ska ha bäst prioritet. 

 

9.3 SÄRSKILT VAD GÄLLER ÅTERTAGANDEFÖRBEHÅLL 

I Konventionens bestämmelser hanteras återtagandeförbehåll separat från 

bestämmelserna om säkerhetsrätter. När arbetet med Konventionen pågick var 

man dock medveten om att vissa staters nationella rättssystem klassificerar 

återtagandeförbehåll såsom en säkerhetsrätt, och därför valde de som utarbetade 

Konventionens innehåll att öppna upp för att dessa stater kan tillämpa reglerna 
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om säkerhetsrätter i Konventionen utan att behöva ändra sitt nationella synsätt på 

institutet. Om en konventionsstats domstol står inför frågan om Konventionen är 

tillämplig på en viss situation så hanteras frågan i teorin genom två steg.89 Om 

saken t.ex. rör ett återtagandeförbehåll har domstolen att först se om 

återtagandeförbehåll är föremål för Konventionens tillämpningsområde. I steg 

två sker sedan den eventuella omklassificeringen då domstolen applicerar det 

nationella rättssystemets synsätt att återtagandeförbehållet är en säkerhetsrätt, 

och domstolen får på så vis fram vilka artiklar i Konventionen som blir 

tillämpliga i de fall där skillnad görs. Effekten av detta tillvägagångssätt blir att 

om en konventionsstat t.ex. klassificerar konsignation såsom en säkerhetsrätt, så 

kommer Konventionen ändå inte bli tillämplig på situationen eftersom 

konsignation inte tas upp i Konventionen, och eftersom Konventionen i det första 

steget inte blir tillämpligt spelar det sedan ingen roll om det nationella 

rättssystemet menar att det är en säkerhetsrätt, som ju Konventionen äger 

tillämpas på.   

I Konventionen och Protokoll I finns en definition av avtal med 

återtagandeförbehåll, men den stannar vid att definiera att det ska röra sig om en 

försäljning då äganderätten inte övergår förrän dess att köpeskillingen är tillfullo 

betald. Enligt Konventionens bestämmelser är det upp till den tillämpliga 

nationella lagstiftningen att avgöra om återtagandeförbehållet överhuvudtaget är 

ett giltigt sådant. Är det giltigt blir Konventionens bestämmelser naturligtvis 

tillämpliga fullt ut, men är det inte ett giltigt sådant enligt tillämplig nationell rätt 

blir Konventionen inte tillämplig på situationen. Här blir det då intressant att se 

vad som händer om det föreligger skillnader mellan två konventionsstaters sätt 

att bedöma ett återtagandeförbehålls giltighet. I Sverige gäller som angivits ovan 

att ett medgivande från säljarens sida att köparen får förfoga över egendomen 

leder till återtagandeförbehållets ogiltighet. I ex. Tyskland leder ett 

förfogandemedgivande emellertid inte till att återtagandeförbehållet förlorar sitt 

sakrättsliga skydd. Svaret blir att det är den nationella lag som tillämpas av den 

                                                           
89 Aktat att kravet på ”connecting factor”, eller anknytning, är uppfyllt för parternas del. Se härom 
avsnitt 3.1.1. 
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behöriga domstolen i det aktuella fallet som avgör vad det är som ska gälla. 

Konventionen synes inte erbjuda någon specialreglering i frågan, utan det blir 

upp till IP-rättsliga regler att avgöra. Detta är naturligtvis någonting som parterna 

måste ha i åtanke när avtal om olika typer av finansiering ingås, eftersom 

tillämpligheten av olika nationella rättssystem kan leda till olika resultat vid en 

eventuell tvist som kan vara mer eller mindre önskvärda för parterna. 

Om Sverige väljer att skriva under Konventionen och Protokoll I anser jag att det 

är viktigt att inte heller återtagandeförbehåll omfattas av Konventionens krav på 

registrering. Det skulle innebära en allt för stor låsning för den svenska 

lagstiftningen och ett komplicerande krav för aktörerna på marknaden.  

Egentligen ser jag inget större behov av en generell tillämplighet av 

Konventionen och Protokoll I:s reglering avseende återtagandeförbehåll för 

svenskt vidkommande. Det svenska rättsläget anser jag är tillfredsställande utom 

på en punkt; möjligheten som Konventionen och Protokoll I ger att få till stånd 

sakrättsligt skyddade återtagandeförbehåll i en komponent, i detta fall 

flygplansmotorer. Om det inom en bransch finns behov av att få till stånd ett 

sakrättsligt skyddat återtagandeförbehåll för en viss typ av egendom som annars 

typiskt sett enligt svenska tillbehörs- och accessionsregler kan gå förlorad, anser 

jag att det borde finnas tydliga undantag för sådana fall. Ett sakrättsligt skyddat 

återtagandeförbehåll i en flygplansmotor är ett typexempel på ett sådant 

undantag. Branschen är i behov av en lösning, och att medge en sådan lösning 

skulle få positiva konsekvenser för branschaktörerna genom att dessa kan 

tillgodose sina finansieringsbehov på ett effektivare sätt.  
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