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FORDRINGSRÄTT 

 

Överlåtelse av fordran - Borgenärsbyte 
____________________ 
  

• 2017 - Konkursbo ansågs ej ha styrkt en senare tidpunkt för överlåtelse av 

kundfordringar för kreditkort som tillhandahållits; Bl.a. huruvida äganderätten 

till fordringar är beroende av rätten att rikta anspråk på betalning mot 

gäldenärer. 

 

• 2017 - En fordran på kränkningsersättning kan inte överlåtas innan den har 

fastställts. 

 

• 2016 - Anspråk på betalning från borgenär på grund av fordringsförvärv 

ansågs ej visat genom faktureringsöverenskommelse gentemot ursprunglig 

borgenär; Bl.a. om skillnaden mellan tingsrättens mellandom som utgår från 

analog tillämpning av reglerna för överlåtelse av enkla fordringar samt motiv 

till skuldebrevslagen, vilken ändrades i hovrätten 

 

• 2016 - Verkan av överlåtelseförbud i avtal. Även fråga om skiljenämnd har 

överskridit sitt uppdrag. 

 

• 2016 - Långivare ansågs ej ha visat att ny revers för att åstadkomma ett 

borgenärsbyte också hade omvandlat flera tidigare lån till en ny förpliktelse 

efter den kritiska tidpunkten för kapitalbrist och personligt ansvar enligt 

aktiebolagslagen; Bl.a. om tidpunkt för fordrans uppkomst och syftet med 

medansvarsreglerna i aktiebolagslagen. 

 

• 2015 - Vid totalentreprenad avseende småhus förelåg fel i entreprenaden 

(NJA 2015 s. 110). Ett avtalat överlåtelseförbud har inte hindrat en förvärvare 

av huset från att mot entreprenören göra gällande rättigheter som övertagits 

från beställaren. Också tolkning av en bestämmelse i ett standardavtal (ABS 

95, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument 

är beställare) enligt vilken entreprenören efter garantitidens utgång endast 

ansvarar för väsentligt fel som har sin grund i entreprenörens vårdslöshet. 
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• 2014 - Borgensmän ansågs ej ha visat svikligt agerande från bank eller annars 

bristande förutsättningar för borgensåtagandes ogiltighet för att återfå 

inbetalning; Bl.a. om betydelsen av informationsskyldighet gentemot 

borgensmän avseende underliggande kreditbedömningar före- och efter 

upprättat borgensåtagande, samt förutsättningar utöver undertecknande för 

bindande borgensåtagande för bolags räkning 

 

• 2013 - Mot gäldenärs invändning om formkrav, har konstaterats att 

orderskuldebrev kan överlåtas muntligen. 

 

• 2012 - I ett utmätningsmål gör ett ombud gällande att han har rätt före 

utmätningsborgenärerna till influtna medel avseende rättegångskostnad som 

hade betalats in i utmätningsärende av hans klients motparter. 

Rättegångsfullmakt för motpartsombudet har inte ansetts ge behörighet att ta 

emot underrättelse om förvärv av fordran på rättegångskostnaden. Ombudet 

har inte heller ansetts ha rätt till medlen på grund av direktkravsrätt. 

 

• 2010 - Låntagare, som fått kredit från ett finansbolag för förvärv av en 

bostadsrätt, skrev under ett sedvanligt lånedokument ställt till finansbolaget 

eller order. Sedan hela lånesumman återbetalats i förtid till en bank som hade 

förvärvat fordringen, har fordringen överlåtits vidare i flera led inom 

kreditväsendet med garanti att det ursprungliga kapitalbeloppet var obetalt. 

Eftersom låntagarna inte inför överlåtelserna tillfrågats och bekräftat att det av 

överlåtaren angivna beloppet var obetalt, har det ansetts att förvärvarna vid 

tillämpning av 15 § skuldebrevslagen (1936:81) inte var i god tro om 

betalningen utan stod risken för denna. 

 

• 2001 - Sedan en tvistig lönefordran hade förfallit till betalning träffade 

parterna en förlikning innebärande bl.a. att fordringsbeloppet skulle betalas 

vid en senare tidpunkt. Förbudet mot att överlåta en icke förfallen lönefordran 

har ansetts inte hindra att fordringen överläts före den betalningstidpunkt som 

var bestämd i förlikningsavtalet. 

 

• 1984 - Den som på avbetalning köpt en bil har ansetts äga kvittningsvis 

åberopa fordran, som han haft hos säljaren, mot den som därefter övertagit 

avbetalningskontraktet. (Se RH 1986:40) (28 § skuldebrevslagen (1936:81); 

10 § konsumentkreditlagen (1977:981). 
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• 1977 - A levererade ett parti spannmål till C i B:s namn. Omständigheterna 

ansågs utgöra stöd för antagande att A i samband med leveransen överlät sin 

fordran på betalning för spannmålen till B. Genom beskedet till C att B var 

leverantör har C ansetts ha blivit underrättad om överlåtelsen på sådant sätt att 

den blev gällande mot A:s borgenärer (jfr. 1943 s. 399, 1962 s. 49, 1965 s. 

224 och denna årgång s. 20). 

 

• 1961 - Efter det kontrakt med äganderättsförbehåll upprättats rörande 

försäljning av viss vara samt köparen accepterat växel å del av köpeskillingen, 

har säljaren överlåtit kontraktet och växeln å en sin leverantör såsom likvid 

för skuld till denne. Fråga huruvida mot nye 
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