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Sammanfattning

Uppsatsen behandlar överlåtelseförbudet och dess rättsverkningar samt valda delar om 
förköpsrätt eftersom detta gränsar till överlåtelseförbudet. I en inledande historisk
tillbakablick redogörs för vad som sades om överlåtelseförbudet i 1810, 1909 samt 1947 års 
förslag till jordabalk. Sedan behandlas vad det är som faktiskt gäller idag enligt doktrin och 
det avslutas med att undersöka en rad rättsfall för att utreda vilka rekvisit som tillämpas när 
domstolarna gör sina bedömningar, då dessa i princip talar emot tidigare nämnda förarbeten.  
I förköpsavtalen diskuteras vad som gäller civilrättsligt och vilka möjligheter det finns för 
medkontrahenterna att ingå avtal om förköpsrätt samt vad det är som skiljer förköpsavtalet 
från överlåtelseförbudet. Det hela avslutas med en ingående analys av problematiken där 
författarna låter sina egna synpunkter och åsikter styra. Författarna försöker även fastställa 
gällande rätt på området.
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1 Inledning

Dagens gällande jordabalk bygger till viss del på lagregler som utfärdats redan innan 1900-
talets början. Många regler har modifierats under årens lopp för att passa det moderna 
samhället men långt ifrån alla. Detta kan ha en mängd olika orsaker, vissa regler finns ingen 
anledning att ändra på, andra regler som bort ändras har förbisetts av lagstiftaren eller så kan 
det helt enkelt vara av den anledningen att det är en omöjlighet att utforma tillfredställande 
regler inom just det området. Med detta som bakgrund ansåg författarna att det skulle vara 
intressant med en fördjupning i en regel som i princip domstolarna fått till uppgift att utveckla 
så den passar in i dagens samhälle. Det har skett en slags delegering av 
lagstiftningsutvecklingen  till domstolarna i dessa fall. 

1.1 Syfte

Avsikten med denna uppsats är att fördjupa kunskaperna kring en regel som idag inte 
tillämpas såsom lagstiftaren en gång avsett. Denna rättsregel är JB 4:3 som bland annat 
behandlar överlåtelseförbud av fast egendom. Detta har även krävt fördjupningar i rättsregler
som har nära anknytning till den nämnda lagregeln, t.ex. UB 5:5. Vid uppkomsten av JB 4:3
3p så var den allmänna uppfattningen att ett överlåtelseförbud skulle ha rättsverkan mot tredje 
man endast om förbudet uppställts i säljarens intresse. Författarnas problemformulering blir 
sedermera att försöka utreda vilka rekvisit dagens domstolar lägger vikt vid då de ska fatta 
beslut gällande vilken rättsverkan ett överlåtelseförbud bör ha. förköpsavtal kommer även att 
beröras då denna typ av äganderättsinskränkning har en nära anknytning till 
överlåtelseförbudet samt se vad som skiljer dessa åt.

1.2 Avgränsning

Paragrafen i JB 4:3 berör fler äganderättsinskränkningar än överlåtelseförbud, dem har 
författarna valt att lämna därhän, även om dessa kan anses som en annan form av
överlåtelseförbud. Dessa avser att upplåta rättighet i fastighet eller att söka inteckning. 

1.3 Metod

Författarna har använt sig främst av praxis och doktrin då förarbetena har en förlegad syn på 
rättsläget då de inte överensstämmer med HD:s tillämpning av dagens överlåtelseförbud. 
Dock har förarbetena varit en informationskälla vid jämförelsen med dagens syn på 
problematiken kring överlåtelseförbudets rättsverkan. 
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2 Historia

Det bestämdes redan vid ett tidigt stadium att denna uppsats även skulle behandla historiken 
kring överlåtelseförbudet och förköpsavtalet. Orsaken till detta var att det under 1900-talets 
gång skett en rad radikala förändringar på området, i synnerhet i vilken utsträckning och 
under vilka förhållanden dessa förfoganderättsinskränkningar är tillåtna. Det krävs alltså en 
sådan tillbakablick för att till fullo förstå problematiken kring dessa instituts rättsverkan.

2.1 Överlåtelseförbud

Enligt äldre rätt kunde parterna i allmänhet vid köp av fast egendom inte uppställa villkor som 
innebar varaktiga inskränkningar i köparens rätt att förfoga över fastigheten.1

När det gäller sådana inskränkningar i samband med överlåtelse av fast egendom är att 
särskilt notera 1909 års förslag till jordabalk som innehöll bestämmelser som innebar att 
köparens rätt att överlåta eller inteckna egendomen inte fick inskränkas genom några 
förbehåll vid köpet. Sådana förbehåll skulle enligt förslaget vara otillåtna.2

Under förarbetena till den nu gällande jordabalken uttalade lagberedningen att det finns goda 
skäl för att behålla grundsatsen att en försåld fastighet skall övergå i köparens ägo utan 
godtyckliga stadgade villkor. Som grund åberopades bl.a. att det från en allmän synpunkt var 
viktigt att det direkt gjordes klart vem som var den rätte ägaren osv. för att undvika oreda och 
missuppfattningar i äganderättsförhållandena. De knöt här an till vad som sagts i 1909 års, 
och innan dess, den i 1810 års förordning antydda tankegång att villkor som gjorde 
äganderättsförhållandena svävande skulle vara otillåtna. Däremot så skulle korttidsvillkor som 
var kortare än två år vara tillåtna.3 Överlåtelseförbudet i tredje punkten går dock inte under 
tvåårsregeln utan detta kan avtalas på valfri tid.4

Enligt 1909 års förslag hette det ”Ej må vid köp fästas förbehåll om rätt för säljaren att, efter 
det köpeskillingen erlagts och övriga villkor för överlåtelsen uppfyllts, påkalla köpets 
övergång; ej heller må genom förbehåll vid köpet köparens rätt att överlåta eller inteckna 
egendomen inskränkas. Har förbehåll, som nu sagts, skett, vare det ogillt”. Av stadgandet 
framgår att förbudet endast omfattade villkor, som uppställts i säljarens intresse.5 I motiven 
uttalades här att ifall det i lagen upptogs förbud mot villkorsbestämmelser som indirekt 
medförde osäkerhet i äganderätten genom att de hindrade eller försvårade en försäljning av 
fastigheten, detsamma måste gälla förbehåll som omedelbart avsåg att inskränka en köpares 
rätt att förfoga över sin egendom. Ett förbehåll av detta slag som inskränker den allmänna 
befogenhet som var ägare har till sin egendom måste frånkännas all rättsverkan. Detta leder i 
sin tur till att om överlåtelse ändock sker mot ett sådant uppställt förbehåll så får förbudet 
ingen rättsverkan.6

                                                
1 SOU 1988:66 s. 71
2 Lagberedningens förslag till jordabalk II, Stockholm 1908, s. 165
3 SOU 1947:38 s. 169
4 NJA 1958 s. 577
5 SOU 1947:38 s. 168
6 SOU 1947:38 s. 173f



6

Överlåtelseförbudet är en klausul som, med tanke på att ägarens fria förfoganderätt 
inskränkes, avser succession i äganderätten och detta förekommer oftast i testamenten och 
gåvobrev. Enligt 1909 års förslag var dock en dylik köpeklausul i begränsad utsträckning 
tillåten, såvida den ej stod i strid med lagen den 25 april 1930 om vissa rättshandlingar till 
förmån för ofödda.7 Vad denna lagregel säger är i princip att så länge testatorn är vid liv gäller 
överlåtelseförbudet, men när testatorn avlider skall arvingarna få full äganderätt till 
fastigheten utan inskränkningar av förevarande slag.8 Ett villkor innehållande ett förbud för
köparen att överlåta fastighet skall alltså vara bindande såvida det ej strider mot nyssnämnda 
reglering.9

2.2 Förköpsavtal

I 1909 års förslag till jordabalk upptogs i 4 kap 4§ en bestämmelse om rättsverkan av en 
utfästelse att sälja fast egendom. En sådan utfästelse i skriftlig form skulle vara giltig och 
gälla om en säljare utan skäl vägrade att utfärda köpehandling på ett förvärv. I detta fall skulle 
säljaren kunna bli skadeståndsskyldig till sin medkontrahent enligt förslaget. En sådan 
skadeståndstalan skulle väckas inom två år från det att utfästelsen gavs annars förföll denna 
rätt. I motiven till stadgandet föreskrevs att denna tvåårsregel stod i överrensstämmande med 
en sund lagstiftningspolitik genom att den hjälpte till att bevara klarhet i 
äganderättsförhållandena och genom att fastighetskrediten härigenom ej äventyrades. En 
utfästelse att sälja kunde dock ej leda till en uppkommen möjlighet för medkontrahenten att 
framtvinga en överlåtelse, men en bristande uppfyllelse torde dock leda till en 
skadeståndsplikt för löftesgivaren. Orsaken till att man utformat regeln på detta sätt grundar
sig i ett rent praktiskt behov, om t.ex. ett köp är beroende av en myndighets beslut så är det en 
fördel för köparen om denne får lite tid på sig att överväga försäljningsanbudet. Alltså får 
säljarens förklaring mer formen av ett erbjudande som då den tilltänkte köparen får överväga 
och därefter ta sitt beslut.10

1909 års förslag ställde sig dock mer avvisande mot att införa institutet återköpsrätt. 
Skillnaden mellan de båda instituten och anledningen till att man ej ville införa återköpsrätten 
anges i motiven som så, att vid återköpsrätt så är priset på förhand fastställt, medan priset vid 
förköpsrätt bestäms av vad annan köpare är beredd att bjuda för fastigheten. Frågan om och 
när återköpsrätten skulle utövas blir tveksam och gör hela rättsförhållandet osäkert. 
Återköpsrätten inskränker även alltför påtagligt äganderätten eftersom en ägares möjlighet att 
inteckna fastigheten begränsas till återköpsbeloppet. Detsamma kan ej anses gälla 
förköpsrätten som lämnar en jordägare, ekonomiskt sett, utvecklingsmöjligheten oinskränkt. 
Den 6 juni 1929 kom dock en författning som behandlade återköpsrätt.11

Dessa institut var enligt förslaget i första hand inriktade på stat och kommun och vilka 
möjligheter dessa har till förköpsrätt och återköpsrätt. Dock ansåg man enlig 1909 års förslag 
att man skulle kunna utveckla förköpsrätten en aning genom att låta t.ex. industriföretag nyttja 
förköpsrätt om de höll sina anställda med bostad, men ville förhindra att de anställda senare 
sålde vidare bostaden till utomstående. Detta eftersom organisationer säkert har ett starkt 
intresse av att behålla fastigheten även efter den anställde slutat och flyttat. Även enskild 

                                                
7 SOU 1947:38 s. 173f
8 Lag 1930:106  ÄB 9:2
9 SOU 1947:38 s. 173f
10 SOU 1947: 38 s. 159
11 SOU 1947:38 s. 248ff
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person såsom ägare av viss fastighet skulle kunna nyttja förköpsrätt om så önskades enligt 
förslaget, men längre än detta ville man ej gå i 1909 års förslag.12

I 1947 års förslag så gick man längre. Här ansåg beredningen att förköpsrätten i lagen borde 
erhålla en jämförelsevis vidsträckt tillämpning. Till skillnad från 1909 års förslag ville man att 
förköpsrätt skall kunna tillskrivas enskild person även utan att den därvid anknyter till ägandet 
av en fastighet. Man ansåg också att det kanske vore mer lämpligt att förlägga all lagstiftning 
gällande legal förköpsrätt till speciallagstiftning.13  
Man kan även notera att det 1943 kom en arrendelagstiftning som innebar en särskild typ av 
förköpsrätt. Denna förköpsrätt ger en arrendator möjlighet att förhindra att hans besittning av 
den brukade jorden går förlorad genom att ny ägare, efter en fastighetsöverlåtelse, själv 
övertar jordens brukande och bryter arrendatorns optionsrätt. Denna förköpsrätt bidrar alltså 
till att tillvarata arrendatorns intressen för jordbrukets framtida utveckling.14

Det finns i dagsläget ingen lag som behandlar förköpsavtal utan det är enbart praxis som finns 
på området. 

                                                
12 SOU 1947:38 s. 248ff
13 SOU 1947:38 s. 252
14 SOU 1947:38 s. 251
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3 Allmänt om överlåtelseförbud

Överlåtelseförbudet har sin största praktiska funktion när det gäller gåva eftersom det vid 
onerösa förvärv inte är speciellt vanligt att förvärvaren av fastigheten vill erhålla densamma
behäftad med förfogandeinskränkningar, medan då en gåvogivare kanske har ett intresse av 
att gåvotagaren inte säljer fastigheten vidare eller pantsätter den eller liknande.16 Anledningen 
kan vara att gåvogivaren vill säkra gåvotagarens framtid viss mån. 
Utgångspunkten vad gäller tredje mans rätt vid överlåtelseförbud är att vid gåva får ej 
fastigheten mätas ut för gåvotagarens skulder.23 Vid onerösa avtal är det mer oklart och detta
behandlas i kapitlet om utsökning.
Slutligen vill vi poängtera att det finns en uttrycklig regel i JB13:6 som säger att inskränkning 
ej får ske i en tomträttshavares rätt att överlåta fastigheten. Vid införande av regeln framhölls 
att det var önskvärt att undvika att tomträttsinstitutet diskriminerades i förhållande till 
äganderätten.27 Detta skulle kunna tyda på att lagstiftaren då utgick från att överlåtelseförbud 
vid försäljning av fast egendom i princip ej kan förekomma.28 I doktrinen har dock påpekats 
att man under förarbetena till jordabalken frånföll tanken att genom lag förhindra säljare att 
uppställa förbehåll som inskränker köparens rätt att inteckna eller överlåta fastigheten och att 
det härigenom finns vidsträckta möjligheter att uppställa överlåtelseförbud om så önskas, men 
att det är ytterst tvivelaktigt om förbudet består gentemot förvärvarens borgenärer. 29

3.1 Rekvisit vid överlåtelseförbud

I JB 4:3 står det ”Bestämmelse vid köp som ej intages i köpehandlingen är ogiltig, om den 
innebär att…”. Och i dess tredje punkt ”köparens rätt att överlåta fastigheten eller att söka 
inteckning eller upplåta rättighet i fastigheten inskränkes.”30

Det mest grundläggande rekvisitet som krävs för att ett överlåtelseförbud skall vara giltigt är 
alltså att det står inskrivet i köpehandlingen, men det skall även antecknas i 
fastighetsregistrets inskrivningsdel i samband med att lagfart söks eller, om detta ej sker i 
samband med förvärv, när man får upplysning om inskränkningen.32 Detta görs dock endast i 
tredje mans intresse.33 Inskrivningen skall ske ex officio när lagfart söks eller när upplysning 

                                                
16 Folke Grauers, Fastighetsköp s. 273 
23 UB 5:5 1 stycket
27 NJA II 1953 s. 354, 357, 359 och 360
28 SOU 1988:66 s. 77
29 Rodhe, Handbok i sakrätt s. 119f
30 JB 4:3
32 JB 20:14
33 Östen Undén, Kommentar till lagfartsförordningen s 58
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om inskränkningen inkommit.34 Detta för att det skall bli lättillgängligt för tredjeman att se 
om fastigheten är behäftad med förfoganderättsinskränkning eller annat. Denna bestämmelse 
anknyter till vad som tidigare gällde enligt 11 och 18 §§ lagfartsförordningen.35 När en sådan 
anteckning gjorts i inskrivningsdelen får den som därefter förvärvar egendomen ej till stöd för 
sitt bestånd hävda att ”han eller hon vid förvärvet varken ägde eller bort äga kännedom om 
den omständighet som antecknats” Det finns med andra ord ingen möjlighet att därefter hävda 
god tro för att förvärvet skall bestå.36 Det har antagits att JB 20:14 skall gälla både onerösa 
och benefika förvärv.37 Det bör emellertid tilläggas att bestämmelserna i lagfartsförordningen 
11 och 18 §§, som 20:14 haft till förebild, kunde uppfattas som så att försäljningsförbud i 
princip endast kunde uppställas vid gåva och testamente. Ser man på 20:14 i ljuset av dess 
förebild och föregångare så kan den alltså uppfattas som att den endast skall gälla vid 
benefika förvärv.38 Detta är dock ej fallet idag utan den anses gälla både vid benefika och 
onerösa förvärv.39

Det som verkar ha en avgörande betydelse om överlåtelseförbudet skall ha rättslig verkan för 
förvärvarens borgenärer är huruvida den fasta egendomen förvärvats genom ett oneröst eller 
benefikt förvärv.43 Om ett överlåtelseförbud skulle få rättsverkan mot borgenärer i de fall ett 
oneröst förvärv gjorts så skulle detta medföra en påfallande inkonsekvens, då ett förköpsavtal 
inte vinner någon rättsverkan alls.44 Vad som kan sägas i sammanhanget är att det är väldigt 
ovanligt att det förekommer överlåtelseförbud vid strikt onerösa förvärv.45 Däremot är det 
vanligare förekommande att förbudet finns med vid en blandning av dessa två förvärvstyper. 
Egendomens verkliga värde måste påtagligt överstiga vederlaget för att överlåtelseförbudet 
skall bestå mot förvärvarens borgenärer. Det som talar för detta resonemang är att en borgenär 
borde få rätt till det som trätt i stället för det sagda avtalade vederlaget.46 Vid strikt benefika 
förvärv så är ett överlåtelseförbud rättsligt bindande mellan parterna men också gentemot
tredjeman.47

Ett annat tänkesätt som förekommer i förslag av lagberedningen till utsökningsbalk48 är att 
man skall lägga vikt vid i vems intresse som överlåtelseförbudet upprättats och inte huruvida 
det är ett benefikt eller oneröst förvärv. Om förbudet är uppställt i överlåtarens intresse har det 
uttalats att det skall respekteras.49 Anledningen till att man ansett att just detta rekvisit bör 
vara avgörande är att lagstiftaren sett att en vanlig anledning till att förbudet uppställs är för 
att säkra mottagarens försörjning.50 Det är dock tveksamt, även om förbudet är uppställt i 
överlåtarens intresse, huruvida ett oneröst förvärv av fastighet skall vara bindande.51 En 
minoritet i HD uttalade att vissa förbehåll om överlåtelseförbud i en överlåtelsehandling 

                                                
34 Anders Victorin, Jan-Olof Sundell, Allmänfastighetsrätt s 170 f
35 SOU 1988:66 s.76
36 JB 18:8
37 SOU 1960:25 s. 572
38 Östen Undén, Svensk sakrätt, Fast egendom s. 115 
39 SOU 1960:25 s. 572
43 NJA 1991 s 376
44 Anders Victorin, Jan-Olof Sundell, Allmänfastighetsrätt s 170
45 Folke Grauers, Fastighetsköp s 63 
46 NJA 1993 s 468
47 Folke Grauers, Fastighetsköp s 273
48 SOU 1964:57, s 243
49 Trygger 2 s 218 
50 Gunvor Wallin, Om avtal mellan makar s 32
51 Trygger 2 s 218
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kunde godtas, i vart fall när de uppställdes i överlåtarens intresse.52 Det som vidare talar för 
minoritetens resonemang är att anledningen till att ett överlåtelseförbud inte skall ha någon 
rättsverkan mot tredje man leder till att det blir väldigt lätt för en skuldsatt person att göra sin 
egendom oåtkomlig för dennes borgenärer.53 Men om förbudet har uppställts i överlåtarens 
intresse borde inte detta medföra ett sådant problem, således kan det antagas att ett 
överlåtelseförbud skall ha rättsverkan gentemot tredje man under dessa förhållanden.54

Rättsfallet rörde förköpsrätt, se nedan.

3.2 Överlåtelseförbudet i förhållande till utsökningsrätten

I Utsökningsbalken står det att ”Egendom som till följd av sin beskaffenhet, enligt föreskrift 
vid gåva eller i testamente eller på annan grund som gäller mot envar ej få överlåtas, får ej 
heller utmätas, om ej annat följer av andra stycket eller av särskild föreskrift”.55

Enligt andra stycket får egendom som förvärvaren införskaffat på kredit under förbehåll av 
återtaganderätt för kreditgivaren utmätas för gäldenärens skulder utan beaktande av 
överlåtelseförbudet.56

Det finns inte mycket oklarheter vad det gäller överlåtelseförbudet vid benefika förvärv utan 
villkor av detta slag respekteras regelmässigt. Det är sakrättsligt och obligationsrättsligt giltigt 
så länge formkraven uppfyllts.57 Det fanns dock tidigare en bestämmelse om gåvoskatt som 
numera är borttagen. Överlåtelseförbudet ansågs i dessa fall ej utgöra hinder för utmätning för 
gåvoskatt för gåvan och indrivningsavgift, trots att det var frågan om ett benefikt förvärv. 
Men denna regel är som sagt numera avskaffad.58 Det som tidigare nämnts är att tredje mans 
rätt vid onerösa avtal är betydligt mer ifrågasatt och föremål för en mängd diskussioner. Man 
har förr ansett att överlåtelseförbudet bör respekteras så länge detta är uppställt i överlåtarens 
intresse.59 Men man har på senare tid övergått till att diskutera om avtalet i fråga är av onerös 
eller benefik karaktär och bestämt överlåtelseförbudets verkan härigenom.60 Det är på detta 
sätt det ligger till idag. Den allmänna uppfattningen nu är att överlåtelseförbudet vid onerösa 
avtal saknar rättsverkan gentemot förvärvarens borgenärer.61 Enda sättet för att ett 
överlåtelseförbud skall gälla sakrättsligt är att det är uppställt i ett benefikt avtal, eller i 
gränsfall, i ett avtal som är av både onerös och benefik karaktär, men att den benefika delen 
påtagligt överväger.62 Men det finns även de som anser att om gäldenären erhållit egendomen 
genom utgivet vederlag och ett överlåtelseförbud föreligger så bör ändock denna klausul 
respekteras om det tillkommit i överlåtarens intresse, dvs. inte bara för att undandra 
egendomen från köparens borgenärer.63

                                                
52 NJA 1984 s 673
53 Olivecrona, Utsökning s 67, 
54 Hessler, Allmän sakrätt s 466
55 UB 5:5 1st
56 UB 5:5 2st
57 Folke Grauers, Fastighetsköp s. 273, SOU 1964:57 s. 243, SOU 1988:66 s. 74, NJA 1981 s. 897, 
    NJA 1991 s. 376
58 NJA 1952 s. 131
59 SOU 1964:57 s.243
60 Folke Grauers, Fastighetsköp s. 63
61 NJA II 1968 s. 458f samt NJA 1974 s. 376 och 1993 s.468. Se även NJA 1998 s. 135
62 NJA 1991 s. 376
63 Riksskatteverket, Utsökning och indrivning s . 97
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4 Förköpsavtal

Eftersom förköpsavtal är ett ämne som ligger nära överlåtelseförbudet behandlas i viss mån 
även denna typ av förfoganderättsinskränkning. I svensk rätt gäller som en allmän princip att 
en utfästelse att framledes sälja fast egendom (pactum de contrahendo) ej är bindande. I 
konsekvens härmed har inte heller avtal om förköpsrätt till fast egendom ansetts giltiga.64

4.1 Allmänna förköpsavtal

Det finns däremot undantag från huvudregeln som gjorts i praxis, för i samband med gåva 
uppställda förbehåll om förköpsrätt65 och när sådant förbehåll tagits in i bodelnings- och 
arvskifteshandling är ett förköpsavtal giltigt.66 Anledningen till detta är att förköpsavtal 
skapar osäkerhet i äganderätten till skada för fastighetsomsättningen och kreditgivningen.67

Ett skäl varför man vill få till stånd ett förköpsavtal kan vara att en överlåtare försöker styra 
en framtida överlåtelse till en speciell person, antingen till sig själv eller någon annan.68

Vidare är överenskommelser i köpehandlingen om förköpsrätt ogiltiga eftersom de strider mot 
formkravet i 4:1 JB.69 Underlåter part att infria förköpsavtalet så finns det ingen möjlighet till 
skadestånd för motparten. Vidare kan inte en sådan utfästelse framtvingas genom vite.70 Det 
finns däremot en möjlighet för motparten att få ersättning för kostnader och direkta förluster 
på grund av att utfästelsen inte infriats.71

4.2 Kommunala förköpsrätten

Tidigare fanns en förköpslag som trädde i kraft den 1 jan 1968. Syftet med denna lag var att 
förbättra kommunernas möjligheter att på ett tidigt stadium förvärva mark som behövs för 
samhällsutvecklingen och därigenom minska prisutvecklingen på sådan mark.72 Lagen är 
väldigt lik dagens förvärvslagstiftning. 

Idag har kommunen rätt att ta över ett färdigt köpeavtal. Kommunen övertar i dessa fall
köparens roll. Sett från säljarens synvinkel så får han det pris som han redan godtagit. Det är
således inte till någon nämnvärd nackdel för honom, däremot för köparens del så mister han 
självklart möjligheten att förvärva fastigheten. När kommunen väljer att utöva sin förköpsrätt 
blir det ursprungliga köpet ogiltigt.73 Från expropriation skiljer sig förköpet genom att 
förvärvet alltid sker först då ägaren är beredd att sälja egendomen och till ett pris som säljare 

                                                
64 jfr NJA 1984 s 673 och NJA 1987 s 726
65 NJA 1981 s 897
66 NJA 1990 s 18
67 SOU 1988:66 s 80 f
68 NJA 1974 s 314
69 Folke Grauers, Fastighetsköp s. 274
70 SOU 1988:66 s 79
71 SOU 1947:38 s 159 ff
72 Prop 1967:90 s 1
73 FL 12 § 1 st
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och köpare kommit överens om.74 Om någon av parterna skulle bestrida förköpsrätten måste 
kommunen vända sig till regeringen för att få tillstånd till köpet.75

Det finns vissa regler som kommunen måste förhålla sig till för att förköpsrätten skall anses 
vara uppfylld. Kraven är att den framtida utvecklingen för tätbebyggelsen eller därmed 
sammanhängande anordning gör att kommunen är i behov av marken.76 Detta skall kunna 
styrkas om så krävs genom att kommunen visar en plan eller utkast till detaljplan. En annan 
grund som rättfärdigar förköpsrätten är att fastigheten behöver rustas eller byggas om för att 
tillgodose bostadsförsörjningen.77 Vidare så gäller förköpsrätten bara vid köp och byte. Gåva 
faller således utanför denna rätt.78

Det man kan nämna i sammanhanget är att det finns fler typer av förköpsförvärv som kan 
göras av fast egendom än de ovan nämnda. En annan typ som redan omtalats är, att en 
arrendator har förköpsrätt till den arrenderade fastigheten. Förköpet är alltså en rättighet som 
är oberoende av vad parterna har avtalat.79 Detta pga. att det finns ett intresse av att det sker 
investeringar av den arrenderade marken.80 En förutsättning är dock att i de fall det rör sig om
ett jordbruksarrende arrendatorn skall använda arrendestället som bostad.81

4.3 Överlåtelseförbud - förköpsavtal

När man talar om överlåtelseförbud så menar man ett förbud för förvärvaren att överlåta 
fastigheten till annan, kontra förköpsavtal där villkoret är uppställt för viss persons räkning
som skall få förköpsrätt av fastigheten vid försäljning. Båda är förfoganderättsinskränkningar 
men det är bara överlåtelseförbudet som innefattas av 4:3 JB och som kan få rättskraft genom 
inskrivelse i köpehandlingen. Förköpsavtal kan som sagt endast få rättskraft genom benefika 
handlingar såsom gåva, bodelning och arvskifteshandlingar. Anledningen till detta är att ett 
förköpsavtal anses försvåra fastighetsomsättningen och kreditgivningen och skall därför inte 
tillämpas i stor utsträckning.82

                                                
74 Ds Ju 1978:9 s 2
75 Folke Grauers, Fastighetsköp s. 293 f
76 FL 1 § 1 st p 1
77 FL 1 § 1 st p 2
78 Folke Grauers, Fastighetsköp s. 294 f
79 SOU 1960:25 s 130 
80 Bertil Bengtsson m.fl. Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s 236
81 Lag(1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället 1§
82 NJA 1987:726
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5 Praxis

I det följande sammanfattas några viktiga rättsfall som har stor betydelse när man skall se 
vilken rättsverkan ett överlåtelseförbud samt ett förköpsavtal har i dagsläget. Detta hjälper
läsaren att få en överblick av gällande rätt även om detta i allra högsta grad är ett omdiskuterat
ämne. Orsaken till detta behandlas senare i analysdelen. 

5.1 NJA 1984 s 673

Detta rättsfall behandlar huruvida en förköpsklausul skall anses giltig då den finns intagen i 
köpehandling av fastighet. I normalfallet, som tidigare nämnts, blir en förköpsklausul bara 
giltig vid benefika förvärv. För att fastställa om klausulen skall ha rättsverkan måste man 
alltså komma fram till vilket sorts förvärv som ligger till grund för överlåtelsen av fastigheten. 
I detta fall är det två söner som visserligen erlagt köpeskilling för att bli ägare av fastigheten 
men till ett pris som understeg marknadsvärdet. Överlåtelsen uppfattas snarare som gåva än 
som köp. HD har skiljaktiga meningar om vilken rättsverkan förköpsklausulen bör få.

Majoriteten kom fram till att parterna vid ingåendet av köpehandlingen ansett att förvärvet är 
att betrakta som ett köp. Det man kan nämna i sammanhanget är att vid upprättandet av 
köpehandlingen så fick överlåtaren välja mellan att antingen använda sig av en köpehandling 
eller ett gåvobrev. Vidare menar majoriteten att eftersom förköpsrätt lägger band på ägarens 
handlingsfrihet och kan skapa osäkerhet i äganderätten är det inte lämpligt att utvidga området 
för sådana klausuler att även gälla rättshandlingar som har en delvis benefik karaktär.

Minoriteten anförde i sin tur att enligt JB 4:3 3p tillåts vissa förbehåll om överlåtelseförbud i 
vart fall när det är uppställt i överlåtarens intresse. Ett förköpsavtal är väldigt snarlikt ett 
överlåtelseförbud men binder inte förvärvaren i lika stor utsträckning. Det kan synas mindre 
följdriktigt att underkänna förköpsklausuler i överlåtelsehandlingar av samma slag. 
Minoriteten ville inte dra det så långt att alla förköpsavtal som är uppställda i överlåtarens 
intresse skall godtas utan bara de där det är fråga om överlåtelser till närstående där de 
benefika inslagen är påtagliga. Eftersom dessa då ofta kan fylla en praktisk funktion. 

HD kom fram till att förköpsklausulen skall ogillas.
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5.2 NJA 1990 s.18

Vid bodelning och arvskifte tilldelades en dödsbodelägare boets fasta egendom. Genom 
förbehåll i bodelnings- och arvskifteshandlingen tillförsäkrades andra delägare förköpsrätt till 
egendomen. Förbehållet har ansetts giltigt, varför förutsättning förelegat för anteckning av det 
i fastighetsboken. 20 kap 14§ JB. Detta har dock inskrivningsmyndigheten avvisat med skäl
att det avtalade förbehållet uppenbarligen var av beskaffenhet att ej kunna inskrivas, enär 
sådant avtal enligt svensk rätt inte kunde ingås med bindande verkan.

HD säger först att som grundprincip i svensk rätt gäller att en utfästelse att framledes sälja fast 
egendom ej anses bindande. Undantag har emellertid gjorts för i samband med gåva 
uppställda förbehåll om förköpsrätt. HD säger vidare att det är ovisst i vilken utsträckning 
förköpsklausuler godtagits vid familjerättsliga fång, och det har tidigare (innan 1990) inte 
funnits praxis på området. Inskrivningsmyndigheternas praxis har varit vacklande. HD anser 
här att det förvisso finns skäl för att mena att man bör underkänna förköpsklausuler vid 
familjerättsliga fång på samma sätt och på samma grunder som förmögenhetsrättliga fång, 
men att en förköpsklausul å andra sidan vid förordnande genom testamente bör anses giltig på 
samma sätt som vid gåva. Bodelningar och arvskiften innehåller ofta betydande benefika 
inslag och ibland kan också en i arvskifteshandling intagen förköpsklausul tillgodose ett av 
arvlåtaren uttryckt önskemål, som av skilda anledningar inte manifesterats genom gåva eller 
testamente. Även utan ett sådant önskemål kan delägarna ha ett välmotiverat intresse av att 
behålla en fastighet inom familjen. HD anser att en förköpsklausul i dessa situationer har en 
vital funktion att fylla. Även om hänsyn till kreditgivningen och den fria omsättningen av 
fastigheter spelar en viktig roll bör mot bakgrund av det anförda en förköpsklausul av det nu 
aktuella slaget anses giltig. Förutsättning föreligger följaktligen för anteckning enligt 20 kap 
14 § JB av förbehållet om hembudsskyldighet. HD skickar därför tillbaka ärendet till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken.

Det mest intressanta i detta rättsfall är att HD i domskälen uttalar att en förköpsklausul vid 
förordnande genom testamente bör anses giltig på samma sätt som vid gåva.

5.3 NJA 1991 s 376

I detta rättsfall så uppkommer frågan huruvida ett överlåtelseförbud skall kunna skydda 
borgenärs intressen då den fasta egendomen delvis givits som en gåva och delvis mot 
vederlag. Det som har en avgörande betydelse för utgången i rättsfallet är att egendomens 
verkliga värde påtagligt överstiger vederlaget, så att fastighetsöverlåtelsen ses som en oklar 
gåvotransaktion, UB 5:5 1 stycket. Förhållandena var sådana att efter en total köpeskilling på 
425 000 kr så stod gåvogivaren även efter gåvan för inteckningsansvar för pantbrev till ett 
belopp uppgående till ca 100 000 kr. Med detta som underlag kom HD fram till att 
transaktionen skall ses som en gåva. Det är gåvotagarens ansvar att kunna bevisa att 
fastighetens verkliga värde vid gåvotillfället inte kommer i konflikt med UB 5:5.84

                                                
84 Jfr NJA 1984 s 673 samt NJA 1998 s 135
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5.4 NJA 1993 s 468

Här säljer ett företag en fastighet till ett annat företag under förutsättning att det förstnämnda
senare skall få uppföra en bensinstation på marken. Som säkerhet för säljarens intresse 
uppställdes ett överlåtelseförbud både i köpebrevet och i köpekontraktet. Efter förvärvet
pantsattes egendomen av företaget som säkerhet för lån som inte var förenat med förvärvet av 
fastigheten. Som nämnts tidigare så är det osäkert vilken tyngd man kan lägga på att 
överlåtelseförbudet uppställts i säljarens intresse, som var grundrekvisitet vid lagens 
utformning. Det har som sagt i doktrinen antagits att överlåtelseförbud bör gälla, om förbudet 
har uppställts i överlåtarens intresse, men inte om det istället uppställts i förvärvarens intresse.
Förbudet skall även gälla i sådana fall mot förvärvarens borgenärer.85 HD kom fram till att 
borgenärsintresset är viktigt att beakta och följaktligen skall egendomen vara utmätningsbar. 
HD resonerade som så att borgenärsintresset talar allmänt sett starkt emot att en borgenär inte 
skulle kunna få betalning ur den egendom som trätt i stället för det sagda vederlaget. Skälet 
för detta stränga synsätt är att inskränkningar i äganderätten på sådant sätt kan skada 
kreditgivningen och fastighetsomsättningen.

5.5 NJA 1993 s 529

Rättsfallet NJA 1993 s 529 behandlar huruvida man skall få pantsätta fast egendom där det 
finns ett överlåtelseförbud som uppställts i samband med gåvan, JB 4:3. Denna tillämpning 
gäller sedermera vid benefika avtal. Ett överlåtelseförbud av denna typ skall enligt förarbetena 
även gälla förbud mot pantsättning, om inte annat uttryckligen angivits eller framgår av andra 
omständigheter.86 Ett exempel på en sådan omständighet skulle kunna vara då det uttryckligen 
står att begränsningen inte gäller pantsättning av egendomen. Att regeln även tillämpas vid
pantsättningar har att göra med att HD ansett att intentionen med detta förbud torde vara att 
egendomen inte skall kunna byta ägare, vilket blir fallet om egendomen blir utmätningsbar. 
Detta behandlas även i UB 5:5. HD kom fram till att pantsättningen skall anses ogiltig då det 
saknades samtycke från gåvogivarna. I motiven till JB går det att utläsa att ett 
överlåtelseförbud inte tillika innefattar ett inteckningsförbud utan det krävs att 
inskrivningsdomaren tycker det är uppenbart att det var det som var meningen med 
förbudet.87

                                                
85 Rodhe, Handbok i sakrätt 1985, s 120 samt NJA 1881 s 510 och 1893 s 537
86 SOU 1960:25 s.755
87 SOU 1960:25 s.755
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5.6 NJA 1994 s 69

Detta rättsfall berör frågan när fastigheten ägs av ett flertal personer gemensamt och ett sorts 
överlåtelseförbud finns, i form av ett förköpsavtal. I detta fall så har gåvogivaren överlåtit
fastigheten med full äganderätt till sina söner år 1974. Vid ett senare tillfälle, år 1988, har 
brevväxling skett mellan fadern och en av sönerna där det uttryckligen står att fadern vill att 
sonen skall få köpa ut sina bröder från fastigheten. Det rådde ingen tvekan om att det var 
faderns vilja att sonen skulle få köpa ut sina bröder varken från bröderna eller från domstolen. 
Men som framgår ovan så måste ett sådant förbehåll göras i samband med gåvan och detta har 
uppenbarligen inte gjorts i detta fall. Anledningen till att detta ärende behandlas av domstolen 
var att en av sönerna yrkade att tingsrätten skulle bestämma ett pris som fastigheten minst 
kunde säljas för vid en offentlig auktion enlig 6 § lagen (1904:48) om samäganderätt. I denna 
paragraf  står det att, envar delägare i samfällt gods, varom i 1 § sägs, äge, där ej annorledes är 
mellan honom och övriga delägare avtalat, hos rätten söka, att godset för gemensam räkning 
utbjudes till försäljning å offentlig auktion; dock må förordnande om utbjudande ej meddelas, 
där annan delägare visar synnerliga skäl för anstånd. Högsta domstolen kom fram till att 
eftersom inte förköpsrätten stod i samband med gåvan så är förköpsrätten ogiltig, yrkandet 
bifölls. Ett ytterligare rekvisit för att en förköpsklausul skall vara giltig är att den bara 
fungerar som inbördes förköpsrätt mellan parterna. 

                                                
92 Ulf Jensen, Panträtt i fast egendom s. 161
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6 Sammandrag 1900 - 1994

1. Enligt äldre rätt var det otillåtet att vid köp av fast egendom inskränka köparens 
förfoganderätt av fastigheten.

2. Lagen om rättshandlingar till förmån för ofödda tillkom 1930 och öppnade upp en 
lucka i den tidigare strängt reglerade förfoganderätten vid fastighetsköp. 
Överlåtelseförbudet kom att tillåtas såvitt det föll inom området för lagen.

3. Man övergick till att titta mer på om klausulen tillkommit i köparens eller säljarens 
intresse för att avgöra dess giltighet Man ansåg att så länge överlåtelseförbudet 
tillkommit i säljarens intresse så borde det respekteras.

4. Man tittade på om köpehandlingen var av onerös eller benefik karaktär och använde 
detta för att avgöra klausulens giltighet. Man anser att så länge avtalet är av benefik 
karaktär, eller åtminstone till största del av benefik karaktär, så bör klausulen 
respekteras.

5. Utgångspunkten vad det gäller tredje mans rätt vid överlåtelseförbud är att vid gåva får 
ej fastigheten mätas ut för gåvotagarens skulder enligt UB 5:5 1 stycket, medan tredje 
mans intresse beaktas fullt ut vid onerösa förvärv.

6. Det finns inte mycket oklarheter vad det gäller överlåtelseförbudet vid benefika 
förvärv utan villkor av detta slag respekteras regelmässigt. Sådant villkor är 
sakrättsligt och obligationsrättsligt giltigt så länge formkraven uppfyllts.



18

7 Analys/Diskussion

Lagberedningen i förslaget till utsökningsbalk från 1964 kom fram till att den viktiga frågan 
är i vems intresse som överlåtelseförbudet uppställts och att det är det som är det avgörande 
för vilken rättsverkan förbudet skall få. Men som framgår av flertalet rättsfall så dömer 
domstolarna efter huruvida det är ett benefikt eller oneröst förvärv.

Det förefaller mycket märkligt att man i SOU 1947:38 s. 168 samt 174, som behandlats i 
kapitlet om historia, talar om ett totalt förbud mot att inskränka köparens förfoganderätt av 
fastigheten och senare tar upp att det i vissa fall ändock är tillåtet. Möjligen kan detta bero på 
att grundtanken i 1909 års lag var att överlåtelseförbud och dylika inskränkningar i en ägares 
förfoganderätt skall vara helt otillåtna, men att när då lagen om vissa rättshandlingar till 
förmån för ofödda kom 1930 så öppnade detta upp en lucka i den tidigare lagstiftningen som 
gjorde att denna luckrades upp en aning.

NJA 1993 s 529 som sammanfattat tidigare i arbetet kan ifrågasättas. För det första, hur kan 
det komma sig att givaren av den fasta egendomen i samband med gåvan gett ett pantbrev 
men att överlåtelseförbudet ändock skall medföra ett underförstått pantsättningsförbud. 
Vidare i det sagda rättsfallet så skulle överlåtelseförbudet upphöra att gälla efter 8 år men 
strax innan utgången så förlängdes förbudet. Till detta hör, för att ett förfogandeförbud skall 
vara sakrättsligt giltigt så kan det endast avtalas vid gåvotillfället. Detta medför sedermera att 
förlängningen drabbar borgenären som annars skulle ha fått möjligheten utvinna sin rätt 
genom panten, men ombudet tog aldrig upp denna grund.92

HD kom fram till att utmätning skulle få ske av bensinstationen i NJA 1993 s 468 eftersom 
den hade blivit pantsatt för ett lån. Det vi anser anmärkningsvärt är att senare samma år i NJA 
1993 s 529 anser HD att ett överlåtelseförbud skall likställas med pantförbud eftersom en av 
anledningarna till att man uppställer ett överlåtelseförbud torde vara att egendomen inte skall 
kunna byta ägare, vilket blir fallet om den är pantsättningsbar. Så HD valde att ogiltigförklara 
pantsättningen. Dessa två domar går uppenbarligen emot varandra. Den egentliga slutsats man 
kan dra av detta borde vara att enbart konstatera att rättsläget är väldigt oklart. Vad som borde
göras är att lagstiftaren bör ta en närmare titt på detta osäkra rättsläge. 

I fråga om tredje mans rätt vid överlåtelseförbud vid onerösa avtal är som sagt rättsläget 
väldigt osäkert. Förr ansågs att överlåtelseförbudet skulle vara giltigt så länge det är uppställt i 
överlåtarens intresse. Numera anser de flesta att överlåtelseförbudet ej bör gälla gentemot 
tredje man redan i och med att avtalet är av onerös karaktär medan andra hävdar att det 
fortfarande bör vara sakrättsligt giltigt men bara då förbudet tillkommit i överlåtarens intresse. 
Man kan förstå det tidigare anförda kravet att det skall vara uppställt i överlåtarens intresse 
eftersom detta förhindrar att ett överlåtelseförbud uppkommer enbart för att förhindra 
utmätning för förvärvarens skulder. Detta rekvisit medför med andra ord en viss säkerhet för 
tredje man. 

Varför man övergick till synsättet att förbudet bara skulle vara giltigt vid benefika förvärv tror 
vi har att göra med att man ansåg att det först då till fullo kunde garanteras att 
överlåtelseförbudet bara tillkommit i överlåtarens intresse. Eftersom gåvogivaren då har ett 
särskilt intresse av att gåvotagaren inte omsätter gåvan i kontanter genom försäljning eller 
pantsättning.
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För att belysa det osäkra rättsläget på området kan nämnas ytterligare ett rättsfall, NJA 1993 s 
468 där HD ogiltigförklarat ett överlåtelseförbud fastän detta tillkommit i säljarens intresse.
Villkoret hade sedermera ingen verkan mot säljarens borgenärer. Detta strider då emot vad 
som senare sagts av riksskatteverket i dess litteratur från 1996, där det framgår att om ett 
överlåtelseförbud förekommer i ett oneröst avtal så bör det ändock respekteras så länge detta 
tillkommit i överlåtarens intresse. Detta är väldigt intressant eftersom de som är verksamma 
inom området har en syn på överlåtelseförbudets giltighet medan domstolarna går på sin linje 
och inte alls lägger någon vikt vid i vems intresse klausulen tillkommit. 

Den slutsats man kan dra efter att ha studerat de olika rättskällorna och hur dessa ser på 
överlåtelseförbud av fast egendom är att det finns delade meningar om vilken rättsverkan ett 
sådant förbud bör ha och under vilka förhållanden. Enligt förarbetena till utsökningsbalken
skall ett överlåtelseförbud vara giltigt mot tredje man om det är uppställt i överlåtarens 
intresse. I förarbetena till jordabalken beskrivs rättsläget som osäkert angående vilken vikt 
man skall lägga vid rekvisitet. I doktrin så går det inte heller att hitta någon allmän 
uppfattning om synen på överlåtelseförbudets rättsverkan gentemot tredje man. Som vi nämnt 
tidigare så utgår riksskatteverket från att ett överlåtelseförbud är giltigt mot tredje man om det 
är uppställt i överlåtarens intresse. 

HD i sin tur lämnar det rekvisitet i princip utan hänsyn. HD är angelägen att skydda 
borgenärsintresset istället för överlåtarens intresse. Problemet med detta borde vara om en 
person som söker vägledning om överlåtelseförbud och vänder sig till riksskatteverket får ett
svar men sedan om det skulle bli en rättstvist om förbudet så kommer HD att döma i motsatt 
riktning. Hur man skall tackla det här problemet torde helt enkelt vara att uppdatera 
riksskatteverkets regler till vad som är gällande rätt. En fråga som uppkommer är om detta 
kan anses som rättsvillfarelse från riksskatteverkets sida då de faktiskt ger felaktiga 
upplysningar om rättsläget.

En annan anmärkningsvärd fråga är, hur ett överlåtelseförbud kan få rättskraft genom 
inskrivelse i köpehandlingen medan ett förköpsavtal inte kan det. Detta med motiveringen att 
en avtalsklausul om förköp skulle kunna lägga band på en ägares handlingsfrihet samt skapa 
osäkerhet i äganderätten till skada för fastighetsomsättningen och kreditgivningen. Denna 
motivering som anges i praxis tycker vi är väldigt lik, om inte identisk med, den situation som 
uppkommer genom att den fasta egendomen är behäftad med ett överlåtelseförbud. 

7.1 Gällande rätt idag?

Om man nu skall försöka fastställa något slags rättsläge om vad som är gällande rätt idag så 
kan man avslutningsvis säga att ett överlåtelseförbud alltid är obligationsrättsligt giltigt. Det 
är när tredje mans intresse kommer in i bilden som meningarna går isär och det är väl 
egentligen här som ett överlåtelseförbud har sin riktiga funktion. 

Domstolarna har helt frångått det tidigare synsättet i vems intresse som överlåtelseförbudet 
uppkommit. De tittar istället på om det är onerös eller benefik karaktär på 
överlåtelsehandlingen. Vid ett oneröst överlåtelseavtal så har överlåtelseförbudet ingen 
rättsverkan utan tredje mans intresse beaktas fullt ut. Vid benefika avtal, eller i alla fall så 
länge den övervägande delen av överlåtelsehandlingen är av benefik karaktär, så ser det dock 
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annorlunda ut. Här får överlåtelseförbudet full rättsverkan och tredje mans intresse lämnas 
helt därhän.



21

8 Källförteckning

8.1 Litteratur
Anders Victorin, Jan-Olof Sundell, Allmän fastighetsrätt, tredje upplagan, 1999
ISBN 91-7223-060-6

Bertil Bengtsson, Richard Hager, Anders Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast 
egendom, sjunde upplagan, 2007
ISBN 978-91-39-20458-9

Folke Grauers, Fastighetsköp, Sjuttonde upplagan, 2006
ISBN 91-544-0046-5

Gunvor Wallin, Om avtal mellan makar, Lund : Gleerup, 1969

Henrik Hessler, Allmän sakrätt, 1973
ISBN 91-1-737182-1

Knut Rodhe, Handbok i sakrätt, 1985
ISBN 91-1-847142-0

Lagberedningens förslag till jordabalk II, Stockholm 1908

Olivecrona, Utsökning, Sjunde upplaga 1972

PM om ändring i förköpslagen (1967:868) och expropriationslagen (1972:19) m.m.
Ds Ju, ISSN:0346-5640 ; 1978:9
ISBN 91-38-04520-6

Riksskatteverket, Utsökning och indrivning, Utgåva 4, 1996
ISBN 91-38-30-854-1

Trygger 2, Kommentar till utsökningslagen. Andra upplagan, Uppsala 1916

Ulf Jensen, Panträtt i fast egendom, Sjunde upplagan 2004
ISBN 91-7678-569-6

Östen Undén, Kommentar till lagfartsförordningen, sjunde upplagan, 1967

Östen Undén, Svensk sakrätt, Fast egendom, 6:e upplagan



22

8.2 Statens offentliga utredningar
1947:38
1960:25
1964:57
1967:90
1988:66

8.3 Nytt juridiskt arkiv

8.4 Nytt juridiskt arkiv II
1968 s.458f
NJA II 1953 s. 354, 357, 359 och 360

1881 s.510
1893 s.537
1952 s.131
1958 s.577
1974 s.376
1974 s.314
1981 s.897
1984 s.673
1987 s.673

1987 s.726
1990 s.18
1991 s.376
1993 s.468
1993 s.529
1994 s.69
1994 s.376
1998 s.135


