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…sänk dina vita vingar 
över stridernas blod och larm, 
över all suckan ur människobarm, 
över de släkten som gå till ro, 
över de ungas dagande bo. 
Kom, kom, signade jul, sänk dina vita vingar. 

Så lyder en av verserna i Gustaf Nordqvists klassiska julsång Jul, jul, strålande jul med text av 
Edvard Evers. Verket komponerades år 1920 i efterdyningarna av första världskriget och 
skyttegravskrigets fasor. Det omarbetades sedan för kör år 1940, det vill säga under det minst 
lika grymma andra världskriget. Nu har texten fått en ny skämmande aktualitet. På julaftonen 
kommer den ryska invasionen av Ukraina att ha pågått i exakt tio månader och än går det inte 
att skönja slutet på striderna även om den ukrainska försvarsmakten under hösten har haft 
framgångar. Förutom striderna på slagfältet har den ukrainska civilbefolkningen drabbats hårt 
av urskillningslösa robotattacker och artillerield mot städer och byar samt krigsbrott i 
ockuperade områden. Krigets offer kan nu räknas i tusental. Den ryska regimens tal om intresse-
sfärer och hot om användning av kärnvapen låter också på många sätt skrämmande lik den reto-
rik som hördes i 1930-talets Nazityskland. 

För Sverige och övriga Europa har kriget i Ukraina inneburit ett brutalt uppvaknande med ett 
helt nytt säkerhetspolitiskt läge att hantera. På transportområdet har teman som tillgången till en 
nationell handelsflotta i händelse av krig och konflikt samt sårbarheten i logistikkedjorna åter 
blivit högaktuella – en diskussion som vi efter Berlinmurens fall menade hörde till en förgången 
era. Hur kan vi säkerställa totalförsvarets behov och trygga folkförsörjningen är frågor som 
under året har diskuterats vid ett antal konferenser arrangerade av myndigheter som Transport-
styrelsen och Försvarsmakten. Det är frågor som man helst sett att vi hade sluppit att behandla, 
men samtidigt går det inte att blunda för den verklighet i vilken Europa nu befinner sig. I hopp 
om en bättre och mer fredlig värld låter vi dock den signade julen nu sänka sina vita vingar. 

God jul och gott nytt år. 

Professor Johan Schelin 
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Skeppshypoteket i framtiden 
 

Ett nytt protokoll till Kapstadskonventionen? 
 
Av professor Johan Schelin  

Syftet med konventionen om internatio-
nella säkerheter i mobil egendom (Kap-
stadskonventionen) med tillhörande 
protokoll är att harmonisera de sakrätts-
liga bestämmelserna rörande viss när-
mare angiven mobil egendom. Idag 
finns särskilda protokoll gällande luft-
fartyg, rullande järnvägsmateriel, rymd-
objekt samt gruv-, jordbruks- och 
entreprenadmaskiner. Det internatio-
nella institutet för privaträttsunifikation 
(UNIDROIT) har dock aldrig tagit ini-
tiativ till något protokoll rörande fartyg, 
närmast skepp, trots att detta borde 
ligga nära till hands. Tanken på ett 
sådant protokoll väcktes visserligen i de 
inledande förhandlingarna, men man 
beslutade sedan att avstå från detta med 
motiveringen att sjöfartsfrågor traditio-
nellt sett hade behandlats inom ramen 
för andra internationella organisationer. 
Frågan är dock om detta är ett hållbart 
argument, det gäller särskilt som var-
ken 1967 eller 1993 års sjöpantkonven-
tioner vunnit någon större internatio-
nell anslutning. Istället har frågor om 
kreditsäkerheten i fartyg kommit att i 
hög grad regleras i nationell rätt utan 
någon större internationell harmoni-
sering. Frågan är emellertid om inte 
tiden nu är inne att söka utveckla ett 
specifikt fartygsprotokoll till Kapstads-
konventionen. 

Ålderdomliga nationella system 
Det nuvarande skeppshypoteket utgör ett 
ålderdomligt och administrativt tungrott 
system för pantsättning av skepp och 
skeppsbyggen. De svenska bestämmelserna 
i andra och tredje kapitlet sjölagen om 
inskrivning av äganderätt samt skepps-
hypotek infördes genom 1973 års sjölags-
ändringar och bygger i grunden på 1967 års 
sjöpantkonvention. Denna utgör sin tur en 
modernisering av 1926 års konvention. 
Även om det svenska fartygsregistret som 
sådant har digitaliserats utfärdas pant-
breven fortfarande i pappersform. Panträtt 
i skeppet upplåts sedan genom att ägaren 
överlämnar pantbrevet som pant för ford-
ran. Till skillnad mot fastighetsrätten har 
någon övergång till datapantbrev aldrig 
genomförts. Sannolikt skulle det vara svårt 
att genomföra en sådan övergång i större 

skala eftersom fartygen köps och säljs 
internationellt samtidigt som det saknas en 
enhetlig internationell standard för digitala 
pantbrev på området. Redan denna form av 
pappershantering riskerar dock att ge upp-
hov till problem i samband med själva över-
låtelsen av ett fartyg i och med att pantbrev 
i pappersform kan hamna i fel händer eller 
förkomma, något som i sin tur kan försena 
eller i värsta falla omintetgöra hela transak-
tionen. Även om möjligheten finns att döda 
en förkommen handling utgör detta en om-
ständlig och tidskrävande process. 

I promemorian Regelförenkling för sjöfar-
ten, Stockholm 2015, s. 64–67, har för 
svensk del föreslagits att den som ansöker 
om dödande av en inteckning eller inteck-
ningshandling ska ges möjlighet att ställa 
säkerhet i utbyte mot att inteckningen eller 
inteckningshandlingen dödas innan tiden 
för föreläggandet har gått till ända. En 
sådan lösning skulle möjliggöra en försälj-
ning även i en situation där ett pantbrev har 
förkommit, något som i sin tur är ägnat att 
underlätta försäljningen av fartyg. Det gäll-
er särskilt som sådana försäljningar är starkt 
konjunkturberoende. Marknadsvärdet på 
fartyget kan skifta mycket snabbt beroende 
på sjöfartskonjunkturen. Lagstiftaren har 
dock ännu inte genomfört någon sådan lag-
ändring. 

Att systemet är administrativt tungrott på 
grund av pappershanteringen framstår 
emellertid som ett överkomligt problem. 
Ett mer grundläggande problem är att sy-
stemet är uppbyggt på det sättet att varje 
stat har sitt eget fartygsregister i vilket 
fartyget intecknas eller säkerhetsöverlåtel-
ser (mortgage) registreras. Det medför att 
vid gränsöverskridande köp och försälj-
ningar säkerheterna måste bytas ut mot nya 
sådana – transaktioner som riskerar att ge 
upphov till betydande praktiska problem 
och ökade kreditrisker för de inblandade 
parterna. Vidare är bestämmelserna röran-
de kreditsäkerhet i fartyg fortfarande i hög 
grad nationellt präglade trots förekomsten 
av ett par internationella konventioner på 
området. Det sagda sammanhänger med att 
ett stort antal stater aldrig har ratificerat 
varken 1967 års eller 1993 års sjöpantkon-
vention.  

Visserligen erkänns i enlighet med prin-
cipen om flaggans lag vanligen främmande 
säkerhetsrätter av utländska domstolar och 
myndigheter även i stater som inte har 
tillträtt någon av sjöpantkonventionerna 
(det sagda kan närmast ses som ett utslag av 
comitas gentium), men trots detta råder dock 
fortsatt stor osäkerhet på området. Långt-
ifrån alla stater tillämpar denna huvud-
princip och även om staterna i fråga gör 
detta är principen ofta försedd med olika 
undantag. 

Vissa stater kräver reciprocitet för att er-
känna en utländsk säkerhetsrätt, det vill 
säga att flaggstaten erkänner giltigheten och 
verkställigheten av en motsvarande säker-
hetsrätt i den stat där fartyget har utmätts. 
Det sagda illustreras av ett omdiskuterat 
brasilianskt rättsfall, Nordic Trustee ASA v 
Banco BTG Pactual S/A – Cayman Branch. 
Den oprioriterade borgenären BTG 
Pactual Banco S/A, krävde här USD 28 
miljoner av gäldenären OSX 3 Leasing B.V. 
Det sistnämnda bolaget var registrerat som 
ägare ett liberianskt flaggat fartyg, OSX-3. 
Nordic Trustee ASA bestred emellertid 
BTG:s krav med åberopande av den pant 
bolaget hade i OSX-3 enligt liberiansk lag. 
Den åberopade säkerhetsrätten hade enligt 
käranden Nordic Trustee ASA prioritet 
framför BTG:s fordran vilken inte var 
förenad med någon form av säkerhet.  

Brasilien har tillträtt 1926 års sjöpantkon-
vention samt även den regionala konven-
tionen Código de Derecho Internacional 
Privado, den så kallade Bustamante Code. 
Båda konventionerna innehåller bestäm-
melser om erkännande av utländska säker-
hetsrätter. Den lägsta instansen bedömde 
dock att Nordic Trustees pant i fartyget 
ändå inte skulle erkännas, något som även 
apellationsdomstolen kom fram till. Det 
motiverades med att en förutsättning för ett 
erkännande av en utländsk registrerad 
säkerhetsrätt var att det förelåg ett fördrag 
om ömsesidigt erkännande av säkerhets-
rätter mellan Brasilien och flaggstaten. 
Eftersom Liberia varken tillträtt 1926 års 
sjöpantkonvention eller Bustamante Code 
förelåg inte något sådant ömsesidigt er-

(fortsättning) 
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kännande. Brasiliens högsta domstol erkän-
de dock slutligen den utländska säkerhets-
rätten ändå. Även om den högsta instansen 
slutligen gick på panthavarens linje visar 
domen att redan ett krav på reciprocitet är 
ägnat att öka osäkerheten rörande möjlig-
heten att göra gällande en säkerhetsrätt i 
samband med en utmätning av ett fartyg 
utomlands. 

Utöver svårigheten för kreditgivaren att få 
den främmande säkerhtsrätten erkänd kan 
det även vara svårt att förutse verkan av 
denna, närmast prioritetsordningen. Även i 
fall där det inte råder någon tvekan rörande 
erkännandet av den främmande säkerhets-
rätten riskerar panthavaren att denna ges 
lägre prioritet enligt lex situs än vad som 
gäller enligt flaggans lag. Det finns ingen 
internationell standard gällande utform-
ningen av prioritetsordningen vid registre-
ring av säkerhetsrätter i fartyg lika lite som 
det existerar någon tydlig internationell 
konsensus rörande valet tillämplig lag 
beträffande verkan av en främmande säker-
hetsrätt. Den generella utgångspunkten 
synes visserligen ofta vara att prioritetsord-
ningen ska bestämmas med utgångspunkt i 
tidpunkten då de olika säkerhetsrätterna 
registrerades, men det finns många undan-
tag från denna grundregel.  

Det finns även jurisdiktioner i vilka främ-
mande säkerhetsrätter riskerar att behand-
las mindre fördelaktigt än de nationella på 
det sättet att de förstnämnda ges sämre 
prioritet även om de som sådana erkänns. 
En intressant illustration till detta utgör det 
nyazeeländska rättsfallet Betty Ott, The Ship 
Betty Ott v. General Bills Ltd., [1992] 1 
NZLR 655 (C.A.). Rättsfallet gällde prio-
ritet mellan två konkurrerande säkerhets-
rätter. Whiteleigh Holdings hade här ut-
färdat en skuldförbindelse till Westpac med 
viss egendom däribland fartyg som säker-
het (equitable charge). Upplägget kan när-
mast liknas vid ett slags företagshypotek. I 
juni 1985 förvärvade Whiteleigh Holdings 

fartyget Betty Ott som därigenom kom att 
utgöra en del av säkerheten. I oktober sam-
ma år registrerade General Bills en säker-
hetsöverlåtelse (mortgage) i det australien-
siska fartygsregistret. Målet kom sedan att 
röra frågan om tillämplig lag och vilken av 
säkerhetsrätterna som skulle ges prioritet. 
Domstolen kom här fram till att prioriteten 
mellan de två säkerhetsrätterna skulle be-
dömas enligt nyazeeländsk lag. Visserligen 
gällde enligt nyazeeländsk rätt att regi-
strerade säkerhetsrätter hade bättre för-
månsrätt än oregistrerade sådana, men 
detta kunde enligt domstolen endast anses 
omfatta inhemska säkerhetsrätter. Den 
säkerhetsrätt som hade registrerats under 
australiensisk lag bedömdes därmed inte 
som likvärdig med den nyazeeländska regi-
strerade säkerhetsrätten. Utgången i målet 
blev därför att den till Westpac utställda 
skuldförbindelsen gavs prioritet framför 
den av General Bills registrerade australien-
siska säkerhetsöverlåtelsen. 

Utgången i målet har mött allvarlig kritik. I 
en kommentar till rättsfallet uttalar Paul 
Myburgh att ”The Court of Appeal’s deci-
sion has far-reaching implications for ship 
financing and may give rise to serious 
inequities. The decision deprives holders of 
registered ship mortgages of adequate 
security in all jurisdictions save that in 
which the ship is registered. It may dis-
courage such mortgagees from instituting 
an action in rem where there are competing 
equitable and legal charges, as in the Betty 
Ott, and where the vessel has been kept out 
of its jurisdiction of registration. It will 
certainly encourage holders of prior equi-
table interest to circumvent domestic rules 
of priority and improve their claims’ status, 
by the simple expedient of ensuring that 
their actions in rem are instituted in a for-
eign jurisdiction. In sum, the decision will 
promote forum shopping, exaggerate the 
current divergences in ranking of ship 
mortgages, undermine the policy conside-
rations supporting registration of securities, 

and render fundamentally uncertain the 
security afforded by registered ship mort-
gages.” (Myburgh, P. Recognition and 
Priority of Foreign Ship Mortgages – The 
Betty Ott, LMCLQ 1992 s. 155–161, citatet 
återfinns på s. 160–161). 

Comité Maritime International (CMI) har i 
ett försök att lösa vissa av de praktiska 
problemen initierat ett arbete i form av ett 
förslag till konvention avseende erkännan-
de av köp och försäljningar av fartyg. För-
handlingar rörande ett utkast till en kon-
vention pågår för närvarande i Förenta 
nationernas kommission för internationell 
handelsrätt (UNCITRAL). Enligt artikel 5 i 
konventionsutkastet ska en köpare av ett 
fartyg kunna erhålla ett intyg att denne har 
rätt till fartyget. Intyget är tänkt att vara gil-
tigt i samtliga konventionsstater (se artikel 
6 i dok. A/CN.9/WG.VI/WP.94). Den 
föreslagna konventionen löser dock bara en 
begränsad del av problematiken. Även om 
överföringen av fartyg mellan de nationella 
fartygsregistren underlättas kvarstår i viss 
mån ändå den risk som är förenad med att 
säkerhetsrätterna i det ena registret måste 
bytas ut mot nya säkerhetsrätter i det andra 
registret. Vidare finns alltid risken att säker-
hetsrätterna inte erkänns eller ges sämre 
prioritet i den situationen att skeppet ut-
mäts och säljs exekutivt utomlands. 

Allmänt om Kapstadskonventionen 
Ett sätt att lösa flera av de kredit- och 
exekutionsrättsliga problem som uppkom-
mer vid internationella fartygsförsäljningar 
kan vara att söka utveckla ett nytt protokoll 
till Kapstadskonventionen. Den innehåller 
som bekant bestämmelser om internatio-
nella säkerhetsrätter i mobil egendom. Den 
övergripande tanken med konventionen är 
att öka förutsebarheten vid finansiering av 
sådan egendom. Närmare bestämt syftar 
konventionen till att underlätta förvärv och 
finansiering av vissa typer av mobil egen-
dom genom tillskapandet av internationella 
säkerhetsrätter vilka erkänns i samtliga för-
dragsslutande stater. Vidare ska den ge 
kreditgivarna möjlighet att tillvarata sina 
rättigheter vid gäldenärens avtalsbrott och 
insolvens samt göra det möjligt att vidta in-
terimistiska åtgärder i väntan på ett slutligt 
beslut. Genom konventionen och dess 
protokoll upprättas även särskilda inter-
nationella register i vilka säkerhetsrätterna 
kan registreras. Registren kan sedan ge 
tredje man information om befintliga 
säkerhetsrätter. I förlängningen kan detta 
leda till att den mobila egendomen i fråga 
blir mer attraktiv som kreditsäkerhet och 
att banker och andra finansiärer därigenom 
blir mer benägna att lämna krediter på för-
månligare villkor. 

Systematiskt sett är Kapstadskonventionen 
uppdelad i en grundläggande konvention 
och ett antal protokoll vilka innehåller 
specifika bestämmelser rörande en viss typ 
av mobil egendom. Idag finns protokoll 
avseende luftfartyg, rullande järnvägs-

Foto: Ian Taylor. Källa: Unsplash 
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materiel, satelliter samt gruv-, jordbruks 
och entreprenadmaskiner. Den grundlägg-
ande konventionen och det tillämpliga pro-
tokollet ska läsas och tolkas som ett gemen-
samt instrument. Uppdelningen i en grund-
läggande konvention och ett antal proto-
koll möjliggör rent tekniskt införandet av 
en rad bestämmelser specifika för den 
ifrågavarande egendomstypen. 

Konventionen och de existerande proto-
kollen har vidare utformats med målsätt-
ningen att de ska återspegla de internatio-
nellt sett viktigaste principerna inom finan-
siering av vissa typer av mobil egendom 
samt vara av praktisk art. Konventionen 
och protokollen är dock inte heltäckande 
utan ett antal frågeställningar lämnas fort-
satt till nationell rätt. Det sistnämnda 
framstår som en lämplig avvägning. En 
alltför detaljerad reglering i konventionen 
och protokollen hade riskerat att leda till att 
ett antal stater avstått från att tillträda 
konventionen eftersom avvikelserna från 
det nationella rättssystemet hade blivit 
alltför stora. Alla stater har heller inte be-
hov av att reglera kreditsäkerheten för 
samtliga slag av mobil egendom. En stat 
som exempelvis saknar järnvägssystem kan 
därigenom välja att tillträda konventionen 
och luftfartsprotokollet men avstå från att 
tillträda protokollet avseende rullande järn-
vägsmateriel. 

Ett internationellt fartygsregister 
Som ovan konstaterats representerar själva 
överföringen av ett fartyg från ett nationellt 
register till ett annat i samband med en 
internationell försäljning en risk i sig. Inte 
sällan kan tidsskillnaderna vid internatio-
nella köp och försäljningar kan ställa till 
problem. Transportstyrelsen har inskriv-
ningsdag varje vardag fram till klockan 
12.00 svensk tid. Handlingar som in-
kommer därefter handläggs först nästa in-
skrivningsdag. Utländska fartygsregister 
kan däremot ha andra handläggningstider. 
Redan detta kan innefatta risker vid över-
föringen av säkerhetsrätter mellan regist-
ren. Transaktionen är vidare kostnadskräv-
ande genom att den ger upphov till regi-
streringsavgifter och stämpelskatt. 

Vissa åtgärder har vidtagits för att under-
lätta överföringen av fartyg mellan olika 
nationella fartygsregister. Som exempel på 
detta kan nämnas införandet av en rätt till 
villkorad registrering. För registrering av ett 
fartyg i det svenska registret krävs normalt 
att sökanden visar att fartyget inte är infört 
i motsvarande utländskt register eller att 
fartyget kommer att avföras ur ett sådant 
register från den dag det registreras i det 
svenska registret. Ett tidigare problem var 
att emellertid att det utländska registret inte 
sällan krävde att sökanden skulle kunna 
visa att fartyget hade införts i det svenska 
registret för att avregistrera fartyget. Köpa-
ren av fartyget riskerade därmed att hamna 
i ett slags moment 22-situation. Numera 
kan dock fartyget enligt 2 kap. 25 § andra 
stycket sjölagen registreras med villkor att 
det avförs ur det utländska registret inom 

en månad. Den villkorade registreringen 
medför inte någon rätt till inskrivning 
eftersom detta skulle kunna medföra ökade 
risker för dubbelpantsättning.  

Med ett fartygsregister av Kapstadsmodell 
kan en hel del av problemen lösas. De 
rättsliga konsekvenserna av att fartyget 
flaggas om skulle i princip komma att in-
skränkas till fartyget blir underkastat den 
offentlig- och arbetsrättsliga regleringen 
medan den krediträttsliga regleringen inte 
skulle komma att beröras på samma sätt. 
Vid en internationell försäljning av fartyget 
mellan rederier i två olika konventions-
stater skulle säkerhetsrätterna kunna ligga 
kvar trots att fartyget flaggas om. Vid ny-
registrering av säkerhetsrätter gäller dess-
utom att registret är helt digitaliserat vilket 
skulle möjliggöra direkt registrering dygnet 
runt. De stora tidsskillnaderna som inte 
sällan råder vid internationella försäljningar 
av fartyg skulle därmed lättare kunna 
övervinnas Det finns även en standard för 
registrering av säkerhetsrätterna, vilket är 
ägnat att minska risken för fel i registre-
ringsprocessen. Ett sådant register skulle 
med alla dess funktioner framstå som för-
delaktigt för kreditgivarna när det gäller att 
skapa en giltig säkerhetsrätt i ett gränsöver-
skridande sammanhang. 

Den registrerade egendomen 
En fråga är vilka fartyg som bör kunna regi-
streras i ett internationellt register av Kap-
stadsmodell. Mycket talar för att endast 
skepp, det vill säga större fartyg bör kunna 
införas i registret. Ett problem här är dock 
att vad som utgör skepp varierar mellan 
olika länder. I Sverige utgör fartyg med en 
största längd överstigande 24 meter skepp 
enligt 1 kap. 2 § sjölagen medan mindre 
fartyg betecknas som båt. En variant skulle 
kunna vara att endast öppna registret för 
fartyg med en viss minsta dräktighet. 
Exempelvis skulle registrets kunna vara 
öppet för fartyg med ett dräktighetstal om 
minst 500, det vill säga den gräns som gäller 

för att lastfartyg ska vara omfattade av den 
internationella sjösäkerhetskonventionen 
(Safety of Life at Sea, SOLAS). En liknande 
storleksbegränsning återfinns även i luft-
fartsprotokollet till Kapstadskonventionen. 
Enligt artikel 1 i protokollet definieras ”air 
frames” som flygplanskropp med kapacitet 
att transportera minst åtta personer inklu-
sive besättningen alternativt lägst 2 750 kilo 
gods. Vidare måste motorerna ha en viss 
minsta effekt för att kunna registreras.  

Däremot bör det inte krävas att fartyget 
används i internationell fart, vilket annars 
är vanligt i konventioner på sjöfartens om-
råde. Ett fartygs sysselsättning kan variera 
över tid och även fartyg som används i 
inrikes fart omsätts många gånger på en 
internationell marknad. Att vissa mindre 
fartyg inte kommer att kunna registreras i 
det internationella registret medför dock att 
det fortsatt kommer att finnas ett behov av 
nationella register med möjlighet att in-
teckna fartyg. 

Ytterligare en fråga är om det i ett inter-
nationellt register av det här slaget bör vara 
möjligt att registrera säkerhetsrätter i viss 
fartygsutrustning för sig. Enligt luftfarts-
protokollet kan flygmotorerna registreras 
och sedan pantsättas för sig. Huvudregeln i 
sjölagen är dock den motsatta. Enligt 1 kap. 
3 § hör till fartyg även fast inredning samt 
annan för stadigvarande bruk för fartyget 
ägnad utrustning samt sådana reservdelar 
som varaktigt förvaras ombord, allt i den 
mån fartyget är försett därmed i fartygs-
ägarens intresse. Undantag görs endast för 
utrustning för radiosamband och navige-
ring som tillhör någon annan än fartygs-
ägaren eller som någon annan än fartygs-
ägaren har rätt till på grund av äganderätts-
förbehåll eller villkor som är att jämställa 
med sådant förbehåll. Den sistnämnda 
undantagsbestämmelsen torde dock på 

Foto: Alonso Reyes. Källa: Unsplash. 
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grund av den tekniska utvecklingen inte 
längre fylla någon praktisk funktion. 

Övervägande skäl talar dock för att så 
kallade skeppstillbehör inte bör kunna regi-
streras separat. En sådan reglering skulle 
riskera att minska värdet av själva fartygs-
krediten. Förklaringen till systemet inom 
luftfarten, det vill säga att flygplanskroppen 
och flygmotorerna kan registreras och 
intecknas var för sig, är att dessa lever olika 
liv. Motorerna cirkulerar mellan olika flyg-
plan beroende på reparationer och service. 
Detta är inte fallet med skeppstillbehör 
utan dessa är vanligen kopplade till ett indi-
viduellt fartyg. 

Däremot kan det finnas skäl att öppna ett 
internationellt register även för registrering 
av skeppsbyggen. Idag utgör förfinansie-
ringen av fartyg inte sällan ett problem för 
kreditgivarna. Regelmässigt behåller varven 
äganderätten till fartyget fram till leverans-
dagen. Samtidigt kräver varven att beställa-
ren av ett fartyg ska delbetala bygget under 
byggnadstiden (instalments). Inte sällan 
betalar beställaren en viss summa vid 
beställningen av fartyget. Därefter görs ett 
antal delbetalningar och i samband med 
leveransen görs en slutbetalning. Flera 
länder tillhandahåller statliga förlustgaran-
tier som säkerhet i händelse av varvets 
konkurs. Många gånger är det emellertid 
osäkert hur långt dessa garantier sträcker 
sig och i vilken utsträckning de kan göras 
gällande. 

Säkerhetsrätterna 
Kapstadskonventionen reglerar tre olika 
typer av säkerhetsrätter: ”security agreee-
ments” (vilket motsvarar såväl pantför-
skrivning som säkerhetsöverlåtelse), ägan-
derättsförbehåll samt avtal om nyttjande-
rätt (leasing). Med avtal om nyttjanderätt 
(leasing) avses avtal enligt vilket en person 

(leasegivaren) ger en annan person (lease-
tagaren) besittningen över egendomen 
(med eller utan en köpoption) i utbyte mot 
hyra eller annan betalning.  

I fråga om fartyg gäller att så kallade bare-
boatcertepartier, det vill säga avtal om hyra 
av fartyg utan besättning, skulle komma att 
vara omfattade av bestämmelserna i Kap-
stadskonventionen. Däremot skulle inte så 
kallade tidscertepartier vara omfattade ef-
tersom fartygen här hyrs ut med besättning. 
I det sistnämnda fallet är det endast den 
kommersiella kontrollen över fartyget som 
övergår till befraktaren och detta kan inte 
anses vara tillräckligt. Möjligheten att skriva 
in ett bareboatcerteparti och därigenom er-
hålla sakrättsligt skydd för en sådan nytt-
janderätt skulle sannolikt öppna för ökad 
användning av leasing som en form av 
finansiering av fartygsköp. Leasing utgör en 
mycket vanlig finansieringsform inom luft-
farten. 

Kapstadskonventionen bidrar också till en 
ökad förutsebarhet genom regleringen av 
prioritetsordningen mellan olika säkerhets-
rätter. Enligt huvudregeln i artikel 29 har 
den säkerhetsrätt som registrerats framför 
varje därefter registrerad säkerhetsrätt samt 
framför varje oregistrerad säkerhetsrätt 
prioritet. Bestämmelsen gäller även i fråga 
om konkurrerande överlåtelser som 
omfattas av artikel 35. 

En fråga som gör sig gällande i samman-
hanget är hur de legala panträtterna i form 
av sjöpanträtterna och retentionsrätten i 
fartyg skulle behöva behandlas. Beträffan-
de de legala säkerhetsrätter som har till-
skapats enligt nationell lag gäller enligt 
artikel 39 i Kapstadskonventionen att det 
finns möjlighet för den fördragsslutande 
staten att avge en särskild förklaring att 
dessa säkerhetsrätter fortsatt ska ges bättre 
förmånsrätt (se artikel 39). Som jämförelse 

gäller i fråga om luftpanträtterna enligt 10 
kap. 3 § luftfartslagen (2010:500) att den 
som innehar en fordran på bärgarlön eller 
fordran med anledning av kostnader som 
varit nödvändiga för bevarandet av luft-
fartyget har panträtt i detta. Bestämmel-
serna bygger på artikel IV(1) i 1948 års kon-
vention rörande internationellt erkännande 
av rätt till luftfartyg. Även utländska ford-
ringar av det slaget som är förenade med 
luftpanträtt ska erkännas av svenska dom-
stolar och myndigheter enligt 5 § lagen 
(1955:229) i anledning av Sveriges tillträde 
till 1948 års konvention rörande inter-
nationellt erkännande till luftfartyg. Sverige 
har därför i samband med tillträdet till 
Kapstadskonventionen avgivit en deklara-
tion om att fordringar förenade med luft-
panträtt ska ges företräde framför inter-
nationella säkerhetsrätter i luftfartyg och 
flygmotorer. 

Beträffande ett framtida fartygsprotokoll 
skulle frågan om sjöpanträtter eventuellt 
kunna lösas på samma sätt, det vill säga 
genom att den tillträdande staten deklarerar 
att de fordringar som är förenade med sjö-
panträtt ska ha företräde framför de 
internationella säkerhetsrätterna i fartyget. 
En sannolikt mer praktisk lösning är att i 
det särskilda fartygsprotokollet införa be-
stämmelser om sjöpanträtt vilka då kan 
modifiera konventionens prioritetsord-
ning. En fördel med detta är att även 
regleringen av sjöpanträtterna därmed kan 
göras mer enhetlig på det internationella 
planet. Det gäller särskilt som relativt få 
stater har tillträtt 1967 respektive 1993 års 
sjöpantkonventioner. 

När det gäller retentionsrätten skulle det 
vara nödvändigt att göra ett nationellt för-
behåll för den lagstadgade retentions- res-
pektive separationsrätt som varven har 
enligt 3 kap. 39 § sjölagen (1994:1009) och 
4 § 3 förmånsrättslagen (1970:979) samt ge 
denna bättre förmånsrätt än de internatio-
nella säkerhetsrätterna. Beträffande luft-
fartyg och flygmotorer gäller den motsatta 
lösningen, det vill säga att de internationella 
säkerhetsrätterna här har givits bättre för-
månsrätt än retentionsrätten (jfr 4 § 2 och 
3 förmånsrättslagen). En sådan lösning 
skulle dock sannolikt inte fungera i fråga 
om fartyg eftersom risken då finns att 
varven vägrar att ta emot fartyg för under-
håll och reparation. Det skulle på sikt även 
komma att missgynna långtidskreditgivarna 
eftersom riskerna för haverier skulle öka 
samt fartygsvärdena minska på grund av 
eftersatt underhåll. 

Påföljder vid avtalsbrott 
En väsentlig styrka med Kapstadskonven-
tionen är att den innehåller bestämmelser 
rörande påföljderna vid säkerhetsställarens 
avtalsbrott. En säljare som avtalat om ägan-
derättsförbehåll alternativt en leasegivare 
kan enligt artikel 10 häva avtalet samt återta 
skeppet i kraft av förbehållet respektive sin 
ställning som ägare till leasingobjektet. Det 
torde vara mycket sällsynt att så stora skepp 

(fortsättning) 
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som det här kommer att vara fråga om säljs 
med äganderättsförbehåll. Däremot skulle 
det kunna vara aktuellt att en registrerad 
ägare till ett fartyg (bareboatbortfraktare) 
önskar återta fartyget i händelse av redarens 
(bareboatbefraktarens) betalningsdröjsmål. 
Enligt klausul 31(d) i BARECON 2017 har 
exempelvis bareboatbortfraktaren möjlig-
het att häva avtalet vid utebliven betalning 
av certepartihyran. Enligt klausul 32 har 
sedan bareboatbefraktaren rätt att återta 
fartyget i den aktuella hamnen eller om 
fartyget befinner sig till havs nästa hamn. 

I övrigt har en säkerhetshavare som inte är 
säljare eller leasegivare möjlighet att ta 
besittning över egendomen, sälja eller leasa 
ut denna samt uppbära intäkterna eller 
vinsterna från förvaltningen eller använd-
ningen av egendomen. En förutsättning är 
emellertid att detta har överenskommits 
med säkerhetställaren. Detta görs vanligen 
i det underliggande kontraktet. 

En säkerhetshavare har även möjlighet 
enligt artikel 9 att kräva inlösen av egen-
domen. En sådan åtgärd kräver en överens-
kommelse mellan säkerhetshavare och 
övriga berörda personer alternativt beslut 
av domstol. Gäldenären har emellertid 
möjlighet att fram till försäljningen av egen-
domen eller det att domstolen har fattat 
beslut återfå egendomen för det fall hela 
fordran betalas. 

Insolvenssituationen 
En av de mest betydelsefulla bestämmel-
serna i Kapstadskonventionen återfinns i 
artikel XI i luftfartsprotokollet. Den reg-
lerar rätten till luftfartyget i en insolvens-
situation. Med insolvenssituation avses så-
väl konkurs, likvidation som andra rättsliga 
eller administrativa förfaranden (även in-
terimistiska sådana). Bestämmelsen är till-
ämplig efter det att den tillträdande staten 
har avgivit en deklaration enligt artikel 
XXX om detta samt angivit vilket av 
alternativ A eller B som avses tillämpas.  

Enligt alternativ A har borgenären rätt att 
ta egendomen i besittning efter viss tid. I 
annat fall ska förvaltaren eller gäldenären 

Foto: Ian Simmonds. Källa: Unsplash 

Foto: SilverVoyager Källa: FreeImagesLive 

vårda egendomen samt läka alla tidigare 
avtalsbrott förutom det som lett till fram 
insolvensförfarandet samt åta sig att full-
göra samtliga framtida förpliktelser enligt 
avtalet. I konkurssituationen innebär detta 
i praktiken att boet väljer att inträda i gälde-
närens avtal genom att åta sig ett massa-
ansvar.  

Enligt alternativ B fordras att borgenären 
riktar en förfrågan för att gäldenären eller 
förvaltaren ska ha skyldighet att läka tidi-
gare avtalsbrott och fullgöra framtida för-
pliktelser alternativt överlämna egendomen 
inom den av den tillträdande staten före-
skrivna tidsramen. Ett återtagande enligt 
alternativ B är beroende av beroende av ett 
utslag i nationell domstol. Vidare saknas 
det en på förhand föreskriven tidsgräns 
mot vilken borgenären och exempelvis en 
konkursförvaltare kan förhandla om ett 
återtagande eller boets inträde i avtalet. 

För att en stat ska kunna sättas upp på 
OECD:s Kapstadslista måste staten i sin 
förklaring avseende artikel XI i luftfarts-
protokollet deklarera att alternativ A ska 
tillämpas. Väntetiden får uppgå till maxi-
mala 60 dagar. Medlemsstaterna i Euro-
peiska unionen har ansetts förhindrade att 
avge deklarationer avseende artikel XI. För 

att dessa stater ska tas upp på Kapstads-
listan är det emellertid tillräckligt att de 
anpassar den nationella regleringen till de 
krav som gäller enligt alternativ A. Genom 
Kapstadslistans krav avseende valet av 
alternativ tillskapas i praktiken en interna-
tionell standard enligt vilken kreditgivarna 
garanteras att i händelse av gäldenärens 
insolvens på ett enkelt sätt få separations-
rätt till egendomen. 

Avslutande synpunkter 
Det framstår som minst sagt egendomligt 
att CMI har valt att söka bygga vidare på 
1967 respektive 1993 års sjöpantkonven-
tioner trots att dessa inte har vunnit någon 
större anslutning samtidigt som det finns 
en fungerande modell i form av Kapstads-
konventionen under vilken ett internatio-
nellt fartygsregister skulle kunna tillskapas. 
Sannolikt skulle ett sådant register förenkla 
hanteringen av köp och försäljningar av 
fartyg i och med att panterna inte behöver 
flyttas när fartygen flaggas om. Förutsebar-
heten för banker och andra kreditgivare 
skulle också komma att öka väsentligt. 
Detta skulle i sin tur leda till lägre transak-
tionskostnader för redarna. Vidare skulle 
det finnas möjlighet att med sakrättslig ver-
kan även registrera nyttjanderätter, vilket 
även skulle gynna andra finansierings-
former som leasing (skeppslegoavtal). 

Visserligen utgör frågan om sjöpanträtterna 
och deras ställning en svårknäckt nöt i sam-
manhanget, men förhandlingarna om ett 
nytt fartygsprotokoll till Kapstadskonven-
tionen kan samtidigt ses som ett tillfälle att 
åstadkomma en internationell harmonise-
ring även på det området.  

Johan Schelin är professor i sjö- och transporträtt 
vid Stockholms universitet. 
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Högsta domstolen avgjorde under sommaren 2022 en tvist (NJA 2022 s. 574, spedi-
törspanten) mellan Emotion Logistics AB som klagande (nedan Emotion) och 
WearColour Sweden AB:s konkursbo som motpart (nedan WearColour) där den 
huvudsakliga rättsfrågan var huruvida det i speditionsbranschen använda standard-
dokumentet Nordiskt speditörsförbunds allmänna bestämmelser 2015 (NSAB 2015) 
kunde anses utgöra handelsbruk och därmed avtalsinnehåll mellan parterna, trots att 
bestämmelserna varken hade bifogats eller någon hänvisning till bestämmelserna 
gjorts i det individuella avtalet. 

Rättsfrågan  
Den uppkomna rättsfrågan var en konsekvens av WearColours konkurs, varvid särskilt det 
spörsmålet aktualiserades huruvida bestämmelsen om kopplad panträtt som framgår av § 14 
i NSAB skulle anses utgöra handelsbruk, det vill säga utgöra avtalsinnehåll, utan att någon 
hänvisning till villkoren skett. Den i målet uppkomna rättsfrågan kom att bedömas på något 
olika sätt i de olika domstolsinstanserna. I Högsta domstolen bedömde majoriteten, att NSAB 
2015 utgjorde handelsbruk i sin helhet, medan minoriteten fann, att NSAB visserligen ut-
gjorde handelsbruk, men att den bestämmelse som tvisten rörde inte omfattades, eftersom 
det specifika avtalsvillkor som var föremål för tvist inte hade funnits tillräckligt länge. 

Betydelsen av handelsbruk och sedvänja 
Frågan om betydelsen av handelsbruk och sedvänja har sedan länge beaktats i civilrättslig 
lagstiftning (Almén, T., Om köp och byte av lös egendom – kommentar till lagen den 20 juni 
1905, fjärde delvis omarbetade upplagan ombesörjd av Rudolf Eklund, Stockholm 1960, s. 
23 ff.). Om man går tillbaka till 1905 års köplag (1905:38) återfinns i 1 § en bestämmelse som 
uttalar: 

”De i denna lag givna stadganden om säljares och köpares rättigheter och skyldigheter länder 
till efterrättelse, såvitt ej annat är uttryckligen överenskommet mellan parterna eller eljest må 
anses avtalat eller ock följer av handelsbruk eller annan sedvänja.” 

Inskjutas bör att Tore Almén, som var huvudförfattare till lagen, bland annat hade stort 
intresse av affärslivets praktiska förhållanden, något som för övrigt framgår av den berörda 
framställningen. En liknande bestämmelse återfinns också i 3 § köplagen (1990:931). Denna 
bestämmelse har dock en något annorlunda utformning och hänvisar även till partsbruk. 
Denna senare lagstiftning bygger som bekant på den internationella köplagskonventionen 
(CISG). En sak att beakta i sammanhanget rör också förhållandet mellan partsbruk och 
handelsbruk, något som dock inte aktualiserades i det ifrågavarande fallet. Det är emellertid 
inte bara i köplagen som en hänvisning till handelsbruk eller annan sedvänja förekommer. 
Även i annan handelsrättsligt färgad lagstiftning återfinns liknande bestämmelser, exempelvis 
1 § andra stycket avtalslagen, 2 § tredje stycket kommissionslagen, 2 § andra stycket lagen om 
handelsagentur och 14 kap. 2 § första stycket sjölagen. 

Även om principerna som de framställs i dessa regler i stort sett har samma syfte synes synen 
på handelsbruk ha varierat något under olika perioder eller omständigheter. Detta förhållande 
är kanske inte förvånande eftersom handelsbruk inte är något som är en gång för alla givet 
utan kan variera över tid, mellan olika branscher och olika geografiska sammanhang. En 
intressant fråga i sammanhanget är därför hur handelsbruk uppstår. Som jag har uppfattat 

(fortsättning) 
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saken är utgångspunkten, att handelsbruk 
fastställs på grundval av faktiska förhållan-
den. Det var så det en gång uppfattades på 
Alméns och Kôersners tid (Almén s. 26, 
Kôersner, Om handelskutymer och deras 
beaktande vid rättstvister. Ekonomisk Tid-
skrift årgång 14, häfte 5, 1912, s. 187 ff.). 
Det är också på den grunden som den så 
kallade lex mercatoria en gång uppstått, även 
om den moderna formen av lex mercatoria 
kanske har en delvis annan bakgrund trots 
dess i flera avseenden likartade framväxt. 

Vad som synes påtagligt är att senare rätts-
praxis ofta haft att ta ställning till om ett 
visst standardavtal är att anse som handels-
bruk. Detta hänger samman med, att 
bruket av standardavtal under en följd av år 
kommit att få allt större betydelse i så 
kallade B2B-relationer, men då också som 
markör beträffande handelsbruk, och när 
det gäller att fastställa utbredningen av ett 
handelsbruk. Standardavtal är av olika slag 
och täcker olika branscher och kan ha både 
internationell och nationell karaktär. I 
svensk rättspraxis förekommer ett stort 
antal rättsfall i vilka frågan om vissa före-
teelser och bruk kan anses ha nått handels-
bruks styrka har varit föremål för prövning. 

En fråga som i sammanhanget kan ställas är 
hur handelsbruk har uppfattats i de olika 
principsamlingar som tillkommit under de 
senaste tre decennierna. Noteras kan att det 
i preambeln till Unidroit Principles of 
Commercial Contracts (PICC) hänvisas till 
lex mercatoria och i de nedfällda principerna 
frågan om partsbruk och handelsbruk tas 
upp särskilt (1.9). 

Lex mercatoria och handelsbruk 
Även om här inte är platsen att göra en 
djupdykning beträffande uppkomsten av 
det som faller under lex mercatoria i ett 
historiskt perspektiv respektive en modern 
lex mercatoria bör relationen mellan det som 
faller under handelsbruk respektive lex 
mercatoria kortfattat uppmärksammas. Det 
finns en koppling mellan de båda företeel-
serna, även om bakgrunden inte är den-
samma. Vissa legala företeelser har upp-
kommit inom ramen för lex mercatoria och 
vissa av dem har kommit att flyta in i natio-
nell lagstiftning ibland genom internatio-
nella konventioner, ibland genom den med 
den praktiska rättsutvecklingen. Handels-
bruk synes ha haft ett liknande ursprung, 
men ofta kanske i ett något mera begränsat 
geografiskt avseende och förefaller ha eta-
blerats på ett lite annorlunda sätt. 

I svensk rätt finns, som nämnts flera lagar, 
där hänvisning uttryckligen görs till han-
delsbruk, ofta även till sedvänja. Lex merca-
toria är inte ett begrepp som har någon tyd-
lig ställning i förhållande till nationell lag-
stiftning, och i exempelvis svensk rätt sak-
nas uttrycklig hänvisning till lex mercatoria 
som företeelse i lagstiftning. I det avseendet 
måste kanske lex mercatoria och handelsbruk 
ses som legala syskon även om deras bak-
grund inte är helt ensartad. Mot bakgrund 

av den begränsade omfattningen av denna 
kommentar kan inte frågan vidare disku-
teras här, men noteras kan att företeelserna 
inte är desamma, även om de i flera av-
seenden skulle kunna uppfattas som kon-
vergerande, och att båda företeelserna har 
sin juridiska betydelse, även om denna 
knappast kan anses vara särskilt precis när 
det gäller deras exakta innehåll och använd-
ningsområde. 

Bedömningen i fallet 

Underinstanserna 
Den centrala frågan i tingsrätten synes ha 
varit huruvida NSAB i sig utgjorde handels-
bruk. Med hänvisning till bland annat 
Bernitz, Standardavtalsrätt, 9 uppl., Stock-
holm 2018, s. 60, uttalade tingsrätten, att 
den allmänna regeln är att även väl spridda 
standardavtal inte anses utgöra handels-
bruk. och tillade sedan: ”Det som fram-
kommit i målet föranleder inte någon an-
ledning att frångå denna princip. Emotion 
har inte heller i övrigt visat att bolaget har 
säkerhet i sina fordringar på grund av han-
delsbruk”.  

Hovrätten var till synes inte särskilt mång-
ordig – möjligen beroende på att doms-
tolen mot bakgrund av existerande rätts-
praxis (se NJA 1999 s. 629 och RH 1990:7) 
fann utgången mer eller mindre given utan 
konstaterade endast att den inte gjorde 
någon annan bedömning än den tingsrätten 
gjort. För övrigt bör det noteras att han-
delsbruk kan vara kopplat till förhållanden 
som branschpraxis, god sed och etablerade 
handelsmönster (se Bernitz, Standardav-
talsrätt, avsn. 2.2). 

Högsta domstolen 
Högsta domstolen konstaterar emellertid i 
sin dom, att tvisten snarare gällde om en 
speditör kan göra gällande särskild för-

månsrätt enligt 4 § 3 i samtliga varor som 
denne innehar för en kunds räkning (så 
kallad utvidgad eller kopplad panträtt). 
Enligt domstolen utgjorde därmed rätts-
frågan i målet huruvida en sådan säkerhets-
rätt kunde uppkomma genom handelsbruk 
eller annan sedvänja eller genom allmänna 
principer härledda ur i första hand kommis-
sionslagen. 

Speditörens roll 
Speditören har ibland karaktäriserats som 
mellanmansrättens kameleont (Grönfors, 
K. & Hagberg, L., De nordiska speditions-
villkoren, Handelshögskolan i Göteborg 
skrifter 1963:3, Skrifter utgivna i samverkan 
med Sjörättsföreningen i Göteborg, nr. 24, 
s. 11). Det finns ingen särskild lagstiftning 
avseende speditörer utom i de fall där dessa 
uppträder som transportörer, och i sådana 
fall gäller den tvingande transporträttsliga 
lagstiftningen. Istället har NSAB kommit 
att få stor betydelse vad gäller speditörens 
verksamhet, som alltså omfattar olika tjän-
ster. De första speditionsvillkoren går till-
baka till 1919. De senaste villkoren är från 
2015 och bygger på samma överväganden 
som sin internationella motsvarighet, 
FIATA-villkoren. Av de olika versionerna 
av NSAB framgår då, att speditören gradvis 
kommit att engagera sig i en ökande flora 
av samordningstjänster och ofta i samver-
kan med andra transportföretag till att er-
bjuda logistiktjänster. 

Majoriteten 
I domskälen diskuterar majoriteten frågan 
om den retentionsrätt som regleras i NSAB 
§ 14 även mot bakgrund av besluten röran-
de retentionsrätt i 15 § kommissionslagen, 
se punkterna 31–33 i domen. Härvid uttalar 
majoriteten i punkten 33: ”Bestämmelserna 
om kopplad panträtt i NSAB 2015 kan 

Högsta domstolen. Foto: Åke E:son Lindman 

(fortsättning) 
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således sägas ligga väl i linje med de när-
besläktade förhållanden som gäller enligt 
15 § andra stycket kommissionslagen.” 

Den i domen centrala frågan rör huruvida 
NSAB kan anses utgöra handelsbruk och 
villkoren därmed bli del av avtalet mellan 
parterna utan att parterna hänvisat till dem. 
I punkt 27 uttalar domstolen bland annat: 
”Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna 
Bestämmelser har funnits som standard-
villkor under drygt ett sekel. Innehållet i 
bestämmelserna är ett uttryck för handels-
bruk och svarar som sådant mot de behov 
som manifesterat sig i branschen över tid. 
En reglering kan växa fram organiskt ge-
nom att nya lager läggs på en tidigare hävd-
vunnen reglering.” Efter viss ytterligare 
diskussion finner så Högsta domstolen i 
punkt 30 att: ”Det nu anförda talar med 
betydande styrka för att NSAB 2015 utgör 
handelsbruk i speditions- och logistikbran-
schen och att en speditör därmed har en 
kopplad säkerhetsrätt.” 

Det är i ljuset av detta som den aktuella 
regleringen av logistiktjänsten bör ses. 
Noteras kan då, att den särskilda punkten i 
NSAB inneburit en komplettering av av-
talet i riktning mot en vidare utveckling av 
speditörens utvidgade logistiktjänster. Vid 
tiden för domen hade den aktuella bestäm-
melsen inte funnits mer än drygt fem år. 
Mot den bakgrunden skulle man kunna 
hävda, att det var tveksamt om kravet på ett 
handelsbruks stadga verkligen var uppfyllt. 

Högsta domstolens uttalande beträffande 
regleringens organiska framväxt kan där-
med ses som en nyhet i tillkomsten och 
utvecklingen av handelsbruk. Enligt min 
mening kan det ses som nyskapande men 
knappast ologiskt, om man tar hänsyn till 
hur standardvillkor förändras genom den 
berörda verksamhetens gradvisa föränd-
ringar, varigenom förändringarna skulle 
kunna ses som ett uttryck för branschens 
organiska utveckling. 

(fortsättning) 

Minoriteten 
Minoriteten är överens med majoriteten 
när det gäller frågan huruvida NSAB kan 
anses utgöra handelsbruk, men hade en 
annan uppfattning beträffande den speci-
ella bestämmelse som särskilt var föremål 
för tvist. Här uttalar minoriteten i punkt 3 
att man delar uppfattningen att NSAB 2015 
utgör handelsbruk vad gäller ”traditionella 
speditörtjänster” men har en annan upp-
fattning med avseende på ”de fordringar 
som avser plock- och packtjänster som 
Emotion utfört åt WearColours.” På mot-
svarande sätt fastslår minoriteten i punkt 
16, att någon säkerhetsrätt i nu berört 
avseende inte heller kan grundas på en 
analogi med kommissionslagen. I punkt 17 
finner så minoriteten, att det saknas ”förut-
sättningar att medge Emotions säkerhets-
rätt i WearColours varulager för fordringar 
som avser plock och pack och returhante-
ring. Rätt att bevaka dessa saknas därmed.” 

Avslutande synpunkter 
I det aktuella fallet har såväl majoriteten 
som minoriteten kommit fram till, att 
NSAB 2015 har uppnått ställning av han-
delsbruk men med en stor skillnad, när-
mare bestämt att enligt majoriteten NSAB 
2015 i sin helhet uppnått ställning av han-
delsbruk, medan minoriteten i stället fun-
nit, att den särskilt diskuterade punkten av-
seende kopplad panträtt i det begränsade 
avseendet inte nått handelsbruks styrka. 
Minoriteten har byggt sitt resonemang på 
att NSAB 2015 i den nu diskuterade delen 
inte funnits tillräckligt länge. Vad avser sy-
nen på användningen av kommissionslagen 
i sammanhanget hänvisar minoriteten 
bland annat till Bengtsson (Särskilda avtals-
typer 1, andra upplagan, Stockholm 1976, 
s. 19) och menar att restriktivitet bör iakttas 
när det gäller att göra analogier på sak-
rättens område. 

Som nämnts använde sig majoriteten i 
sammanhanget av en lokution om att en 
”reglering kan växa fram organiskt genom 

att nya lager läggs på en hävdvunnen 
reglering”, varigenom de berörda villkoren 
kunde anses ha nått handelsbruks ställning, 
medan minoriteten sköt in sig på det för-
hållandet att just de särskilda förhållandena 
som var aktuella i tvisten inte kunde anses 
ha funnits tillräckligt länge för att utgöra 
handelsbruk. 

Jag vill gärna i sammanhanget inskjuta att 
jag en gång hade likartade funderingar när 
det gäller de internationella rembursvill-
koren (UCP – Uniform Customs and 
Practice, numera utgåvan 2007, UCP 600) 
och då tvekade inför tanken att se UCP 
som handelsbruk, just av det skälet att reg-
lerna reviderades med jämna mellanrum för 
att gradvis kunna möta nya krav till följd av 
nya transportmönster och ny teknik. Mot 
bakgrund av den nu diskuterade domen 
skulle kanske även den senaste versionen 
av UCP 600 kunna ses som handelsbruk, 
och samma sak skulle kanske kunna göras 
gällande beträffande ett annat av Inter-
nationella Handelskammaren (ICC) fram-
taget regelverk, nämligen Incoterms, som 
också genomgår förändringar med ganska 
jämna mellanrum (den nuvarande versio-
nen benämns Incoterms 2020). 

Situationen är dock praktiskt sett lite 
annorlunda jämfört med de omständig-
heter som gäller för NSAB, eftersom det 
knappast förekommer en remburs som inte 
uttryckligen hänvisar till UCP. På den 
punkten skiljer sig UCP från Incoterms. 
UCP reglerar en särskild sorts internatio-
nella betalningar, som sällan särskilt täcks 
av nationell reglering. Nationella köplagar 
innehåller i vissa fall särskilda regler om 
farans övergång och fördelningen av risker 
och kostnader mellan säljare och köpare, 
och då är det knappast givet att Incoterms 
skulle anses utgöra handelsbruk. Båda de 
nämnda regelsystemen utgör också inter-
nationellt framtagna villkor, något som 
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skulle kunna påverka synen på dem i ett 
nationellt perspektiv. 

För egen del kan jag med avseende på det 
aktuella rättsfallet se skäl för såväl majori-
tetens som minoritetens uppfattningar men 
är samtidigt beredd att konstatera, att ma-
joritetens slutsatser i sammanhanget är 
bättre avpassade för dagens förhållanden, 
åtminstone såvitt avser NSAB. Därmed 
kan frågan också ställas, huruvida avgöran-
det kan (bör) få prejudicerande verkan när 
det gäller andra standardavtal. Det finns 
med stor sannolikhet andra formuläravtal 
som skulle kunna anses uppfylla motsva-
rande krav som NSAB. 

Hur ska i sammanhanget ett nytt stan-
dardavtal betraktas som hänför sig till en ny 
bransch eller till en ny typ av verksamhet? I 
vissa fall kan sådana avtal nå en stor grad av 
användning åtminstone fram till dess, att 
verksamheten nått en sådan mognadsgrad 
att olika konkurrenter fått möjlighet att 
utveckla konkurrerande standardavtal in-
om den speciella sektorn. Hur lång tid ska 

man räkna med att det behövs för att ett 
avtal ska anses ha uppnått handelsbruks 
ställning? Vilka övriga parametrar ska ingå 
i bedömningen? Är det möjligt att bedöma 
den grad av monopolistisk ställning som i 
sammanhanget behövs? Det är sannolikt 
omöjligt att ex ante försöka fastställa någon 
generell varaktighetsperiod eller grad av 
utbredning för att handelsbruk ska kunna 
anses föreligga. Dessutom tillkommer svå-
righeten att försöka ange andra parametrar 
som i slutändan kanske kan anses ha 
betydelse. Härtill kommer också frågan 
huruvida vissa avtalsbestämmelser ska 
kunna anses ha nått handelsbruks ställning 
medan andra inte gjort det. 

Förhållandena när det gäller NSAB är 
visserligen speciella, men de är knappast 
unika. Jag misstänker trots allt, att en stor 
grad av försiktighet även fortsättningsvis 
måste iakttas när det gäller att förutse hur 
domstol kommer att bestämma förutsätt-
ningarna för att handelsbruk ska anses före-
ligga. 

Lars Gorton är professor em. i civilrätt och 
verksam vid Stockholm Center for Commercial 
Law. 

Rättsfallskommentaren bygger på ett föredrag som 
hölls vid Svenska sjörättsföreningens jubileums-
seminarium för professor em. Hugo Tiberg. 

 

 

 

 


