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Sammanfattning 
Syftet med kandidatuppsatsen är att utreda förhållandet mellan 9 § 2 st. PreskL 

och 2 § 2 st. 2 men. SkbrL. Genom att granska ovan nämnda lagregler har det 

framkommit att båda stadgandena reglerar hur bristen som belöper på en gäl-

denär ska fördelas, när flera gäldenärer solidariskt svarar för ett utfärdat skul-

debrev och en gäldenärs skuld har preskriberats. Det föreligger således en re-

gelkollision mellan 9 § 2 st. PreskL och 2 § 2 st. 2 men. SkbrL. Stadgandena ger 

skilda rättsföljder vilket utesluter att reglerna tillämpas samtidigt. Det måste gö-

ras ett val av vilken av reglerna som ska användas för att lösa frågan. 

I uppsatsen har derogationsreglerna lex superior, lex specialis och lex posterior ut-

retts och applicerats för att försöka lösa normkollisionen. Det har även för-

sökts att uppnå en förenlighet mellan reglerna genom en harmoniserad tolk-

ning där systematiken och syftet bakom reglerna har granskats.  

I analysen har det framkommit att varken lex superior- eller lex specialis-regeln kan 

användas för att lösa regelkollisionen, då förutsättningarna som krävs för att 

tillämpa de derogationsreglerna inte föreligger. En lösning av kollisionen har 

däremot kunnat göras både med lex posterior-regeln och med metoden att tolka 

lagstadgandena i harmoni med varandra. De två sistnämnda tillvägagångsätten 

för att lösa kollisionen har gett samma resultat att 9 § 2 st. ska vinna företräde 

framför 2 § 2 st. 2 men. SkbrL i den givna situationen. Emellertid kan argu-

menten bakom den harmoniserade tolkningen anses vara mest välgrundade för 

lösningen och det är således metoden som anses mest lämpad för att lösa kol-

lisionen.  



 

 

Bachelor’s Thesis in Commercial and Tax Law 
Titel: The distribution of a debtors shortage-the relationship between article 2 

of the statute of promissory note and article 9 of the statute of limitation 

Author: Madeleine Rask 

Tutor: Daniel Hult 

Date:  2011-05-19 

Subject terms:  promissory note, limitation, lex superior, lex specialis, lex posterior har-
monized interpretation 

 

Abstract 
The purpose of this bachelor’s thesis is to examine the relationship between ar-

ticle 9 of the Swedish statute of limitation and article 2 of the Swedish statute 

of promissory note. By examining the two articles it was revealed that both of 

the articles regulate how a debtor’s shortage shall be distributed if several debt-

ors jointly and severally guarantee a promissory note and a debtor’s debt is 

statute-barred. Hence there exists a collision between article 9 of the statute of 

limitation and article 2 of the statute of promissory note. The both articles 

provide two different solutions to how the shortage should be distributed 

which imply that the articles cannot be applied at the same time and a selection 

of which article to apply must be made in order to solve the problem.  

The doctrine of lex superior, lex specialis and lex posterior were investigated and 

applied in order to resolve the collision between the two articles.  Furthermore, 

a harmonized interpretation of the two rules has been made to resolve the con-

flict of the two rules. 

The analysis revealed that neither the doctrine of lex superior nor lex specialis 

could be used to resolve the collision between the articles because the prereq-

uisite for these doctrines’’ applicability do not exist. The method of interpret-

ing the articles in harmonisation with each other and the doctrine of lex posterior 

were found to derive a solution. These approaches give the same result when 

solving the collision which is that article 9 of the statute of limitation will gain 

priority over article 2 of the statute of promissory note in the given situation. 

However, the arguments behind the harmonized interpretation are considered 

the most valid for the solution, and that approach is considered the most ap-

propriate to resolve the collision.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fordringar uppstår dagligen i samhället. När en säljare ingår ett avtal med en köpare angå-

ende överlåtelse av en vara uppstår två sorters fordringar. Köparen får en fordran på sälja-

ren att utfå en viss vara, och säljaren får en fordran på köparen att utfå ett visst belopp. Säl-

jaren och köparen kan komma överens om att istället för att köparen betalar direkt kan kö-

paren utfärda ett skuldebrev vari köparen förpliktar sig att utge ett visst belopp. Skuldebrev 

kan endast användas vid en penningförpliktelse och inte när någon ska prestera i natura. 1 

Det vill säga, säljaren kan inte för sin prestation välja att utfärda ett skuldebrev. Skuldebre-

vet är således utfärdat för en fordring och beroende på vilken slag av skuldebrev det hand-

lar om är skuldebrevet antigen bärare av fordringen eller ett bevis för denna.2  

Reglerna angående skuldebrev återfinns i lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL). Det finns 

emellertid andra lagar som är aktuella på rättsområdet. Preskriptionslagen (1981:130) 

(PreskL) tillämpas angående preskription av fordringar i allmänhet, se 1 § PreskL, och 

skuldebrev faller således under PreskL tillämpningsområde. Problem som kan uppstå när 

flera lagar kan tillämpas på samma område är att bestämmelser i olika lagar kan vara till-

lämpliga på samma situation, samtidigt. Ett val måste då göras av vilken lag som ska ha fö-

reträde framför den andra, det vill säga vilka bestämmelser som ska tillämpas på den an-

givna situationen. Vikten av att avgöra vilket lag som ska användas framgår tydligt om reg-

lernas rättsföljder är oförenliga, det står då klart att reglerna inte kan tillämpas samtidigt.  

1.2 Problemdiskussion och problemställning 

Ett skuldebrev omfattas av både SkbrL och PreskL. Genom närmare granskning av 

nämnda lagarna finns ett stadgande i SkbrL som verkar reglera samma fråga som ett stad-

gande i PreskL. 

I 2 § SkbrL stadgas det att:  

”[ä]r skuldebrev utfärdat av flere utan förbehåll om delad ansvarighet, svare de en för alla och 

alla för en för vad förskrivet är.  

Där någon av dem betalt gälden, äge han att av varje medgäldenär utkräva dennes andel. Har nå-

                                                
1 SOU 1935:14 s. 41.  
2 Agell, s. 144. Löpande skuldebrev ses som bärare av fordringen medan enkla skuldebrev endast är ett bevis 

för fordringen.  
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gon medgäldenär kommit på uppenbart obestånd eller är hans vistelseort okänd, gälde envar av 

de övriga så stor del av bristen som på honom belöper. Lag samma vare, där den som betalt gäl-

den krävt medgäldenär å dennes andel eller på ändamålsenligt sätt avsänt meddelande om kravet, 

och betalning ej därefter ingått inom fjorton dagar”. 

I 9 § PreskL stadgas det: 

”[o]m flera har åtagit sig eller förpliktats att svara solidariskt för samma skuld och denna pre-

skriberas i förhållande till någon av dem, svarar var och en av de andra endast för sin andel. An-

delarna beräknas efter huvudtalet, om inte annat har bestämts genom ett avtal eller avgörande 

som borgenären har fått kännedom om senast sex månader före preskriptionen. 

Uppkommer brist hos någon av de kvarvarande gäldenärerna, fördelas ansvaret för bristen mel-

lan de övriga kvarvarande och borgenären. Därvid svarar varje gäldenär i förhållande till sin an-

del och borgenären i förhållande till den andel som har preskriberats”.  

Vid närmare jämförelse av 2 § 2 st. 2 men. SkbrL och 9 § 2 st. PreskL framkommer det att 

båda reglerna reglerar hur bristen ska fördelas när en medgäldenär har kommit på obe-

stånd. Enligt 2 § 2 st. 2 men. SkbrL ska bristen fördelas mellan gäldenärerna medan 9 § 2 

st. PreskL stadgar att bristen ska fördelas mellan gäldenärerna och borgenären. 2 § 2 st. 2 

men. SkbrL blir aktuell när flera gäldenärer svarar solidariskt för ett utfärdat skuldebrev och 

en brist uppkommer hos en medgäldenär. Medan 9 § 2 st. PreskL aktualiseras genom att 

flera gäldenärer svarar solidariskt för en skuld och skulden preskriberas i förhållande till en 

medgäldenär och en brist uppkommer hos en kvarvarande medgäldenär. 

Frågan som då uppkommer är, hur löses problemet när flera gäldenärer solidariskt svarar 

för ett utfärdat skuldebrev och skulden preskriberats i förhållande till en medgäldenär, och 

det sedan uppkommer en brist hos en kvarvarande medgäldenär? Ska bristen fördelas enligt 

2 § 2 st. 2 men. SkbrL eller ska den fördelas enligt 9 § 2 st. PreskL? Situationen omfattas av 

båda reglernas tillämpningsområde, och det finns alltså två regler som är aktuella för att 

lösa frågan. Genom att båda reglerna ger skilda rättsföljder måste det avgöras vilken av 2 § 

2 st. 2 men. SkbrL och 9 § 2 st. PreskL som ska tillämpas för att lösa frågan, om hur bristen 

ska fördelas. 

1.3 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att utreda förhållandet mellan 2 § 2 st. 2 men. SkbrL och 9 § 2 st. 

PreskL, angående ansvarsfördelningen när flera gäldenärer solidariskt svarar för ett utfärdat 

skuldebrev. Övriga regler i SkbrL och PreskL kommer endast att behandlas översiktligt och 

endast i den mån det behövs för att utreda förhållandet mellan 2 § 2 st. 2 men. SkbrL och 9 
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§ 2 st. PreskL. Det kommer således inte att ske en detaljrik presentation av reglersystemet 

för skuldebrev och preskription utan koncentrationen kommer att läggas på 2 § SkbrL och 

9 § PreskL. Då syftet med uppsatsen är att behandla förhållandet mellan två regler i det 

svenska rättssystemet kommer endast svensk rätt att beaktas. 

1.4 Metod och material 

För att utreda förhållandet mellan 2 § 2 st. 2 men. SkbrL och 9 § 2 st. PreskL kommer en 

regelorienterad3 metod att användas. Uppsatsen kommer att utgå ifrån lagreglerna 2 § 2 st. 

2 men. SkbrL och 9 § 2 st. PreskL. För att utreda nämnda lagregler kommer även paragra-

ferna i sin helhet att behandlas. Övriga lagstadgandena i PreskL och SkbrL kommer att be-

aktas i den mån som är behövligt för att klargöra innebörden av 9 § 2 st. PreskL och 2 § 2 

st. 2 men. SkbrL. Förarbetena till PreskL och SkbrL kommer användas vid tolkning av 

nämnda lagar. Propositionen till SkbrL är mager och innehåller inte någon förklaring av 

SkbrL i vidare mån. Emellertid innehåller lagberedningens förslag en mera detaljerad be-

skrivning av SkbrL och propositionen till SkbrL utgår mestadels från förslaget. Därmed 

kommer lagberedningens förslag att beaktas vid tolkningen av SkbrL och propositionen till 

SkbrL kommer endast att användas ifall den skulle bringa klarhet i tolkningen av lagtexten. 

Propositionen till PreskL är däremot utförlig och den kommer att vara det förarbetet som 

beaktas i första hand för att tolka innebörden av PreskL:s bestämmelser. Ifall förarbetena 

inte ger någon vägledning på hur lagtexten ska tolkas kommer praxis på området att grans-

kas. Emellertid är praxis till 9 § 2 st. PreskL och 2 § 2 st. 2 men. SkbrL begränsat vilket 

även gäller praxis till bestämmelserna i sin helhet. I vissa fall när det kan anses lämpligt 

kommer därför praxis till närliggande områden att beaktas om det skulle anses vara till hjälp 

för att tyda lagtexten i SkbrL eller PreskL. Skulle inte lagtexten kunna tydas genom varken 

förarbeten eller praxis eller ifall det behövs ett förtydligande vad som åsyftas med rättskäl-

lorna kommer doktrin att användas. 

Därefter kommer metoder som används för att lösa regelkollisioner att utredas och grans-

kas, för att sedan kunna appliceras på kollisionen mellan 2 § 2 st. 2 men. SkbrL och 9 § 2 st. 

PreskL. Metoderna som finns för att lösa regelkollisioner är inte lagstadgade och det finns 

således ingen lagtext att använda för att se till hur metoderna tillämpas. I och med att me-

toderna inte är stadgande i lag finns det heller inga förarbeten att beakta för att tyda inne-

hållet i metoderna. Metoderna kan dock ha beaktats i praxis, men det brukar inte ges en ut-

                                                
3 Westberg, s. 427-436. 
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förlig beskrivning i rättsfall hur metoderna egentligen används utan tonvikten läggs mer på 

att de används. Den främsta rättskällan som kommer att användas för att få klarhet hur en 

regelkollison löses är doktrin.  

 



 

 
5 

2 Utredning av reglerna 

2.1 Skuldebrevslagen 

2.1.1 Allmänt 

SkbrL reglerar företeelsen skuldebrev. Det framgår inte närmare av lagen vad som åsyftas 

med begreppet skuldebrev. Definitionen får istället sökas i motiven till lagen, där det fram-

kommer att skuldebrev utgör ”ensidiga, till det yttre fristående, skriftliga utfästelser att er-

lägga penningbelopp”.4 Vid utfärdandet av SkbrL eftersträvades ett vitt gående tillämp-

ningsområde för lagen och det har därför inte införts en närmare begräsning i lagen om vad 

som utgör ett skuldebrev.5 Det har även framhållits att definitionen av vad som ska anses 

vara ett skuldebrev är av ringa betydelse vid tillämpning av SkbrL.6 Anledningen till att de-

finitionen inte har ansett vara så betydande beror troligtvis på att SkbrL inte endast är till-

lämplig på frågor om skuldebrev utan kan även i stora drag användas analogt på fordringar 

som faller undanför SkbrL direkta tillämpningsområde.7 Det vill säga att SkbrL kan tilläm-

pas analogt på fordringar som inte faller inom definitionen för att utgöra ett skuldebrev. 

Fastän SkbrL kan tillämpas på flertalet typer av fordringar är det likväl av vikt att avgöra 

ifall fordringen utgör ett skuldebrev eller om så inte är fallet. Är fordringen inte att karakte-

risera som ett skuldebrev kan inte SkbrL användas direkt utan endast genom en analogisk 

tillämpning och det krävs då att i varje enskilt fall utreda hur väl en analogi till SkbrL är 

lämplig i den situationen.8  

Som ovan framgått är det, enligt förarbetena till SkbrL, fyra rekvisit som ska vara uppfyllda 

för att en handling ska anses utgöra ett skuldebrev i SkbrL:s mening.9 Handlingen ska vara 

(i) ensidig, (ii) till det yttre fristående, (iii) skriftlig utfästelse som (iv) förpliktar utfärdaren att er-

lägga ett penningbelopp.10 Att ett skuldebrev ska vara ensidigt innebär att det inte ska finnas 

ett krav på motprestation för att skuldebrevet ska infrias.11 Det får således inte finnas några 

villkor uppställda för att utfästelsen i skuldebrevet ska fullgöras på förfallodagen.12 Emeller-

                                                
4 SOU 1935:14 s. 41. 
5 SOU 1935:14 s. 41. 
6 SOU 1935:14 s. 41. För samma diskussion se även, Mellqvist s. 109. 
7 Walin, s. 13. För samma åsikt se även, Mellqvist, s. 109. 
8 Mellqvist, s. 109-110. 
9 SOU 1935:14 s. 41. 
10 SOU 1935:14 s. 41. 
11 Mellqvist, s. 110.  
12 Mellqvist, s. 110. 
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tid förlorar inte handlingen sin ställning som skuldebrev om fordringen innan skuldebrevet 

kan göras gällande vara bunden av ett villkor.13 Exempelvis, bör inte ett villkor om att skul-

debrevet ska infrias vid en bestämd dödsdag medföra att handlingen inte kan karakteriseras 

som ett skuldebrev på grund av bristande ensidighet.14 En handling som tidigare var bun-

den av en motprestation kan inte omvandlas till ett skuldebrev för att motprestationen är 

fullgjord. 15 Ett köpeavtal som fullgjorts från säljarens sida kan således inte anses vara ett 

skuldebrev utfärdat av köparen för att kravet på ensidighet inte uppfylls genom att motpre-

stationen är fullgjord.16 Det kan dock ifrågasättas varför en handling som från början är en-

sidig inte ska kunna behandlas lika som en handling som blivit ensidig efter att motprestat-

ionen har fullgjorts? Varför råder det en distinktion mellan situationerna? En förklaring 

skulle kunna vara de ingående rättsverkningar ett skuldebrev kan inneha, med bland annat 

begränsningar i gäldenärens rätt att företa invändningar för att erlägga betalning. Gäldenä-

ren bör alltså med beaktande av ett visst krav på förutsägbarhet vara medveten om att han 

utfärdar ett skuldebrev, och ett slutet avtal bör därför inte kunna omvandlas till ett skulde-

brev kanske till och med mot en gäldenärs vilja.  

Kravet på yttre fristående innebär att utfästelsen måste vara avskild. Utfästelsen får exem-

pelvis inte vara intagen i ett brev eller ett avtal för att den ska betraktas som ett skulde-

brev.17 I doktrin råder det skilda meningar hur väl kravet på yttre fristående är väsentlig för 

att handlingen ska anses utgöra ett skuldebrev, och hur väl detta krav måste upprätthållas. 

Walin18 är osäker om kravet har någon rättslig betydelse, utan det viktigaste är att handling-

en är avfattad i avsikt att utgöra bevis.19 Walin menar på att det inte kan anses finnas skäl 

till att göra en skillnad mellan en utfästelse som är intagen i ett avtal eller en som är fri-

stående.20 De som argumenterar för att kravet mot yttre fristående måste vara uppfyllt refe-

rerar, förutom till förarbetena, till avgörandet i rättsfallet NJA 1936 s. 418.21 Med denna 

hänvisning torde de hävda att en utfästelse i ett brev inte ansåg utgöra ett skuldebrev i rätts-

fallet. Rättsfallet kan däremot enligt Walin ges en annan tolkning, att vare sig det förelåg ett 

                                                
13 Walin, s. 15-16. För samma åsikt se även, Mellqvist, s. 110. 
14 Walin, s. 16. 
15 Walin, s. 16. För samma åsikt se även, Mellqvist, s. 110.  
16 Walin, s. 16. 
17 Tiberg, s.18. För samma åsikt se även, Mellqvist, s. 111.  
18 Gösta Walin, numera avliden doktor i juridik och före detta justitieråd. 
19 Walin, s. 15. 
20 Walin, s. 15. 
21 Hult, s. 30 och Mellqvist, s. 111. 
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skuldebrev eller inte, gåvan inte ansågs vara fullbordad.22 Det vill säga att Högsta domsto-

len inte endast byggde sitt avgörande på att utfästelsen inte ansågs vara ett skuldebrev. Det 

framgår inte i rättsfallet huruvida handlingens status har inverkat på domslutet i rättsfallet. 

Det finns dock en möjlighet, vilket även Walin medger, att handlingen inte ansågs som ett 

skuldebrev kan ha en betydelse för avgörandet, men att det inte var den avgörande fak-

torn.23 Det kan inte ur rättsfallet tolkas klart att en utfästelse i ett brev inte ska anses utgöra 

ett skuldebrev och med argumentet som Walin framför, varför kravet på yttre fristående 

inte ska anses vara betydande, bör det ligga närmast att kravet inte bör anses vara så strikt. 

Det bör kanske inte tillmätas den främsta betydelsen ifall en handling ska anses utgöra ett 

skuldebrev ifall övriga krav är uppfyllda. Emellertid kan det inte klargöras hur väl kravet på 

yttre fristående måste vara uppfyllt för att handlingen ska anses utgöra ett skuldebrev. I 

motiven framgår det att kravet på yttre fristående finns men inget antyds om hur strängt 

kravet ska upprätthållas.24  

Utfästelsen måste även uppfylla formkravet på att vara skriftligt för att den ska anses utgöra 

ett skuldebrev.25 I anslutning till det brukar det även framhållas att det även finns ett krav 

på att skuldebrevet ska undertecknats av utställaren. Vilket torde antydas genom ordvalet 

föreskrivning i 1 § SkbrL.26 Emellertid är inte kravet på underskrift absolut och undantag här-

ifrån bör vara möjligt utan att handlingen förlorar sin status som skuldebrev.27 Utfästelsen 

ska även vara i pengar för att den ska kunna falla inom förarbetenas definition på skulde-

brev.28 För att SkbrL ska bli direkt tillämplig kan således inte handlingen utfärdas för en na-

turaprestation, en utfästelse att leverera en vara kan inte anses som ett skuldebrev i SkbrL:s 

mening. Flertalet av SkbrL:s bestämmelser är dispositiva vilket det ges en antydan om i 1 § 

SkbrL genom att det föreskrivs att den som utfärdar ett skuldebrev svarar för vad denne 

åtagit sig.29 Det skulle innebära att ifall utställaren av skuldebrevet har åtagit sig något som 

står i strid med SkbrL bestämmelser gäller det som utfärdaren föreskrivit. Emellertid är ett 

fåtal regler i SkbrL av tvingande karaktär.30 Regler som endast berör borgenärens eller 

                                                
22 Walin, s. 15. 
23 Walin, s. 15. 
24 SOU 1935:14 s. 41. 
25 SOU 1935:14 s. 41. 
26 Sterzel, s. 22-23. 
27 Walin, s. 18. För liknande resonemang se, Sterzel, s. 22-23. 
28 SOU 1935:14 s. 41. 
29 Sterzel, s. 25. 
30 Sterzel, s. 25. 
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tredje mans intresse bör inte utfärdaren kunna sätta ur spel.31 Bortsett från SkbrL:s tving-

ande regler är alltså skuldebrevet den främsta rättskällan, en avvikande mening i SkbrL får 

således ge vika för vad som utfästs i skuldebrevet.  

2.1.2 Solidariskt eller delat ansvar 

Solidariskt ansvar 

Flera gäldenärer kan gemensamt åta sig en skuld genom att utfärda ett skuldebrev vari alla 

förbinder sig att svara för skulden, det råder således partspluralism på gäldenärssidan. An-

svarar flera gäldenärer för en skuld måste det utrönas hur deras ansvar ser ut gentemot 

borgenären, vilken gäldenär som borgenären kan rikta sitt krav mot, och till hur stor del av 

skulden? Vid partspluralism på gäldenärssidan beträffande ett skuldebrev stadgar 2 § 1 st. 

SkbrL att gäldenärerna svarar ”en för alla och alla för en” för att förpliktelsen fullgörs om 

det inte gjorts något förbehåll om delat ansvar. Vilket innebär att det föreligger en presumt-

ion för att gäldenärernas ansvar mot borgenären är primärt solidariskt32.33 Att flera gäldenä-

rer svarar solidariskt för en skuld innebär att borgenären efter fordran är förfallen till betal-

ning direkt kan vända sig till den av gäldenärerna borgenären anser lämpligast för att betala 

hela skulden.34 Borgenären behöver således inte först söka varje gäldenär för att kräva in 

deras respektive andel av skulden. Det solidariska ansvaret medför alltså att en borgenärs 

risk att inte få betalt fördelas på flera gäldenärer. Skulle en borgenär mötas av en insolvent 

gäldenär kan borgenären istället kräva in hela skulden från en av medgäldenärerna.35 Borge-

nären påverkas således inte av att en av gäldenärerna är på obestånd och inte kan betala. 2 § 

SkbrL kan även användas utanför sitt direkta tillämpningsområde, och solidariskt ansvar 

vid partspluralism på gäldenärssidan är utgångspunkten även för allmänna fordringar ge-

nom en analogi till 2 § 1 st. SkbrL.36 

Delat ansvar 

Enligt 2 § 1 st. SkbrL kan presumtionen om solidariskt ansvar brytas genom att det görs ett 

förbehåll om delad ansvarighet. Att ansvaret är delat innebär att varje gäldenär endast sva-

rar för sin del av skulden.37 En borgenär kan inte som vid solidariskt ansvar kräva en gälde-

                                                
31 För en närmare diskussion se, Sterzel, s. 25. 
32 I fortsättning av uppsatsen när det endast skrivs solidariskt ansvar åsyftas primärt solidariskt ansvar. 
33 Walin, s. 27. 
34 Walin, s. 27. 
35 Walin, s. 34-35. 
36 Walin, s. 26-27. 
37 Rodhe, s. 260. 
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när på hela beloppet utan måste söka varje gäldenär för respektives andel av skulden. Vilket 

innebär att skulle en borgenär mötas av en insolvent gäldenär kan borgenären inte kräva 

någon av övriga medgäldenärer på den insolventa gäldenärens del av skulden, utan borge-

nären får med hjälp av exekutiva åtgärder försöka få betalt för sin fordran. Finns det inga 

medel eller tillgångar hos gäldenären finns risken att borgenären inte får betalt för denna 

del av skulden. Att gäldenärers ansvar är delat istället för solidariskt är alltså ofördelaktigare 

för en borgenär när en av gäldenärerna hamnar på obestånd. 

Det framgår inte i SkbrL hur ett förbehåll om delat ansvar ska göras. 2 § 1 st. SkbrL anty-

der med valet av ordet förbehåll att det rör sig närmast om ett krav på ett bestämt avtal mel-

lan gäldenärerna och borgenären för att gäldenärernas ansvarighet ska vara delad. Det före-

ligger inte några tvivel om att ett avtal om delat ansvar mellan borgenären och gäldenärerna 

är tillräckligt för att det ska anses finnas ett förbehåll om delat ansvar mellan parterna. Gäl-

denärerna kan dock inte själva sinsemellan avtala om delat ansvar utan borgenärens vet-

skap, då skillnaden mellan det solidariska och det delade ansvarets rättsverkningar är bety-

dande för borgenären.38 En borgenär hade kanske inte valt att ingå förbindelsen ifall bor-

genären visste att gäldenärerna svarade delat för skulden. Inget hindrar emellertid att gälde-

närerna avtalar om hur skulden mellan dem ska fördelas efter att borgenären har fått betalt 

för sin fordring. 

Det har även ansetts föreligga möjlighet att gäldenärers ansvar kan vara delat fastän det inte 

existerar ett avtal om delad ansvarighet. Ifall borgenären skäligen borde insett att gäldenä-

rerna endast hade för avsikt att varje gäldenär skulle svara för sin del av skulden bör kunna 

vara tillräckligt för att bryta presumtionen om solidariskt ansvar.39 Har flera gäldenärer ge-

mensamt utfärdat ett skuldebrev för inköp av en mängd varor som ska levereras med viss 

mängd till varje gäldenär bör omständigheterna kunna förebringa resultatet att varje gälde-

när endast svarar för den del av skulden som motsvarar den mängd av varorna gäldenären 

fick levererat till sig.40 Borgenären borde i detta fall inse att gäldenärerna kanske hade för 

avsikt att varje gäldenär endast skulle svara för sin del av skulden i förhållande till den 

mängd av varor denne erhöll. Omständigheter som föreligger vid skuldebrevets utfärdade 

kan därvid få en inverkan på hur gäldenärerna svarar mot borgenären.41 Ett visst handlande 

                                                
38 Walin, s. 28. 
39 Walin, s. 28. 
40 Sterzel, s. 31. 
41 SOU 1935:14 s. 47. För liknande resonemang se, Walin, s 26.  
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från en borgenärs sida kan även omvalda ett från början solidariskt ansvar till delat, exem-

pelvis om borgenären skulle friskriva någon av gäldenärerna från ansvar.42 En anledning till 

det är att när en gäldenär förbinder sig att solidariskt svara för en skuld med andra gäldenä-

rer gör denne en bedömning av risken genom att göra ett antagande angående övriga gäl-

denärers betalningsförmåga. Skulle borgenären sedan friskriva någon gäldenär rubbar bor-

genären den riskbedömningen genom att färre gäldenärer svarar för skulden. Skulle en gäl-

denär infria hela skulden och sedan när gäldenären kräver övriga medgäldenärer på deras 

andelar mötas av en medgäldenär som inte kan betala finns det färre medgäldenärer att för-

dela den insolventa gäldenärens del av skulden mellan.43 Det beror på att borgenären har 

friskrivit någon av gäldenärerna från skulden. Har en borgenär utfört en sådan handling bör 

det vara befogat att borgenären får bära olägenheterna som uppstår. Det vill säga att ansva-

ret omvandlas till delat och borgenären får bära den del som en insolvent gäldenär inte kan 

betala. Huvudregeln bör ändock vara att förbehållet ska vara utfäst i ett avtal för att gälde-

närernas ansvar ska vara delat, andra grunder för delad ansvarighet får ses som speciella 

undantag och tillämpligheten av de endast ringa.44  

2.1.3 Regressrätt och ansvarsfördelning vid brist 

Regressrätten 
När flera gäldenärer solidariskt svarar för ett utfärdat skuldebrev bör det kunna förutsättas 

att det slutliga ansvaret av skulden ska fördelas mellan gäldenärerna.45 För ifall en av flera 

gäldenärer har erlagt hela beloppet som skuldebrevet belöper på till borgenären är sanno-

likheten stor att den gäldenären inte slutligen vill bära hela ansvaret. Enligt 2 § 2 st. 1 men. 

SkbrL har den gäldenär som på grund av det solidariska ansvaret infriat hela förpliktelsen i 

skuldebrevet till borgenären rätt att kräva övriga medgäldenärer på var och ens andel av 

skulden. Gäldenären har så kallad regressrätt mot övriga medgäldenärer.46 Enligt lydelsen i 

2 § 2 st. 1 men. SkbrL har den gäldenär som har infriat större del av skulden än vad som 

belöpte på denne endast rätt att kräva övriga medgäldenärer på var och ens andel. Gäldenä-

ren som infriade hela förpliktelsen kan således inte kräva en av sina medgäldenärer på att 

betala allt vad som överstiger den förstnämnda gäldenärens del utan måste söka varje med-
                                                
42 NJA 1989 s. 269. Rättsfallet behandlar borgensansvar. Stadgandet i 10:11 Handelsbalken (1936:1232) angå-

ende ansvaret när flera personer gått i borgen för samma skuld har samma innehåll som 2 § 1 st. SkbrL. En 
jämförelse mellan de båda rättsfigurerna torde här vara möjlig, för att i båda fallen är de flera personer som 
ansvarar för att en skuld infrias. 

43 Se mer om regressrätten i avsnitt 2.1.3. 
44 Walin, s. 26. 
45 Sterzel, s. 32. 
46 SOU 1935:14 s. 47-48. 
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gäldenär för deras respektive andel. Ansvaret i regressomgången mellan gäldenärerna är 

alltså delat dock med ett subsidiärt ansvar för varandras andelar av skulden.47  

Fördelning av skulden mellan gäldenärerna 

Gäldenärerna kan sinsemellan avtala hur ansvaret i regressomgången ska fördelas mellan 

dem,48 det vill säga vilken andel var och en av gäldenärerna slutligen ska bära av skulden. Är 

inte fördelningen av skulden avtalad är utgångspunkten att skulden fördelas efter huvudta-

let,49 det vill säga är det två gäldenärer svarar var gäldenär för hälften av skulden. Det kan 

även utan avtal, finnas anledning till att frångå lika fördelning enligt huvudtalet, exempelvis 

om en av gäldenärerna haft större nytta av motprestationen för skuldebrevets utfärdande.50 

Skulle två gäldenärer solidariskt svara för ett skuldebrev vilket är utfärdad för att en av gäl-

denärerna erhöll en försträckning av borgenären bör den gäldenären som erhöll försträck-

ningen få bära den största delen av det slutliga ansvaret för skulden.51 Det bör dock erinras 

om att ifall flera gäldenärer ansvarar solidariskt för en skuld kan borgenären kräva vem av 

gäldenärerna borgenären anser vara lämpligast för att betala hela skulden, fördelningen av 

det slutliga ansvaret sker sedan mellan gäldenärerna.  

Gäldenärernas subsidiära ansvar för varandras brist 

Ifall den gäldenär som betalt hela skulden till borgenären i regressomgången skulle mötas 

av en medgäldenär som är på obestånd eller inte har känd hemvist ska bristen som belöper 

på den medgäldenären enligt 2 § 2 st. 2 men. SkbrL fördelas mellan övriga medgäldenärer. 

Den gäldenär som infriade hela förpliktelsen ska därmed inte bära hela ansvaret för att en 

brist uppkommer hos en av medgäldenärerna, utan bristen ska istället fördelas mellan med-

gäldenärerna. Gäldenärerna svarar således för att täcka varandras brister i regressomgången, 

fastän ansvaret mellan dem är delat. I regressomgången svarar alltså gäldenärerna primärt 

endast för sin egen del och subsidiärt för varandras delar av skulden. 

Det kan råda svårighet för en gäldenär att bevisa att en medgäldenär är på obestånd ifall 

denna inte är försatt i konkurs. Bevisbördan ligger på den gäldenär som hävdar att en an-

nan gäldenär är på obestånd.52 Troligtvis kommer bevisbördan ligga på den gäldenär som 

                                                
47 En mera utförlig beskrivning av det subsidiära ansvaret följer strax nedan. 
48 SOU 1935:14 s. 48. För samma mening se, Walin, s. 30. 
49 SOU 1935:14 s. 48. För samma mening se, Walin, s. 29. 
50 SOU 1935:14 s. 48. För liknande resonemang se, Walin, s. 30. 
51 SOU 1935:14 s. 48. För samma mening se, Sterzel s. 32. 
52 SOU 1935:14 s. 48. 
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innehar regressrätten då det är denne som vill att bristen ska fördelas mellan gäldenärerna 

ifall betalningen inte erläggs i regressomgången. Det ansågs i förarbetena till SkbrL inte 

vara motiverat att den gäldenär som betalade hela skulden skulle åläggas det bevis proble-

met för att bristen hos en medgäldenär skulle fördelas mellan övriga medgäldenärer.53 Det 

framhölls även att det inte var rimligt att den gäldenären med regressrätt skulle få bära hela 

bristen ifall en medgäldenär var solvent och endast vägrade erlägga sin andel.54 Därför in-

fördes 3 men. i SkbrL 2 § 2 st., vilken stadgar att ifall en gäldenär inte betalar inom 14 dagar 

efter ett krav från den gäldenär som vill utnyttja sin regressrätt, ska den först nämnda gäl-

denärens andel fördelas mellan dennes medgäldenärer. Att en gäldenär inte betalar inom en 

viss tid jämställs i detta avseende med en gäldenär som är på obestånd. Det behövs således 

inte bevisas att en gäldenär är på obestånd då denne inte betalar i regressomgången för att 

dennes brist ska fördelas mellan övriga medgäldenärer. Det medför alltså en lättnad ur be-

vishänseende för den gäldenären som infriade hela förpliktelsen mot borgenären. 2 § 2 st. 3 

men. SkbrL tillämpas inte endast som ovan antytts på omständigheter när en gäldenär inte 

kan betala utan även när en gäldenär genom tredska vägrar att erlägga sin del av skulden. 

Den gäldenär som betalde hela skulden behöver således inte bära hela den gäldenärens del 

som vägrar betala. Satsen utvidgar således möjligheten för den gäldenär med regressrätt att 

få bristen som belöper på en medgäldenär fördelad. 

Bristen fördelas mellan gäldenärerna enligt samma principer som skulden i regressom-

gången fördelas.55 Utgångspunkten är att bristen fördelas efter huvudtalet ifall det inte ge-

nom avtal eller av omständigheterna leder till någon annan fördelning. Ansvaret för bristen 

är även delat,56 och gäldenären med regressrätt kan således inte kräva en av medgäldenärer-

na på de delarna av bristen som ska bäras av andra medgäldenärer. Utan varje gäldenär 

svara endast för sin del av bristen.  

Exempel 1;57 om A, B, C och D svarar solidariskt för ett utfärdat skuldebrev, A betalar hela 

skulden till borgenären. När sedan A ska kräva B, C och D på vardera en fjärdedel av skulden 

betalar inte B efter 14 dagar sin andel. A kan då av C och D utkräva vardera en fjärdedel av 

skulden som är deras andel plus en tolftedel vilken härrör från B:s del. A får också själv svara 

för en fjärdedel plus en tolftedel.  

                                                
53 SOU 1935:14 s. 48. 
54 SOU 1935:14 s. 48. 
55 SOU 1935:14 s. 48. 
56 Mellqvist, s. 63. 
57 I exemplet sker fördelningen av skulden efter huvudtalet, hade avtal funnits om annan fördelning kan ex-

emplet få en annan lösning. 
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Det bör påpekas att fastän en gäldenärs andel har delats upp mellan övriga medgäldenärer 

är denne inte fri från sitt ansvar.58 Gäldenärens skuld till medgäldenärerna kvarstår och 

medgäldenärerna kan således kräva den gäldenären på dennes andel som de har ansvarat 

för i regressomgången.59 Att en gäldenärs andel fördelas mellan övriga gäldenärerna är såle-

des för att den gäldenär som betalade borgenären inte själv ska behöva vänta på att få be-

talt, om han får betalt, utan risken ska fördelas mellan medgäldenärerna. 

2.2  Preskriptionslagen 

2.2.1 Allmänt 

I 1 § PreskL stadgas det att PreskL är tillämplig på preskription av fordringar. Det specifi-

ceras inte närmare vilken form av fordringar som faller under lagens tillämpningsområde. 

Det framgår av förarbetena till PreskL att syftet med PreskL inte var att den endast skulle 

vara begränsad till att avse en viss typ av fordringar utan att PreskL skulle vara tillämplig på 

frågor om preskription vare sig det gällde en fordran på varor, tjänster eller betalning.60 

Emellertid har det i förarbetena till PreskL undantagits fordringar som härrör från sakrätts-

liga anspråk och rättigheter som inte är av obligationsrättslig karaktär från PreskL tillämp-

ningsområde.61 Genom att PreskL kan tillämpas på en mängd olika fordringar ger det 

PreskL ett vitt gående tillämpningsområde. Tillämpningsområdet vidgas ytterligare genom 

att PreskL kan tillämpas både på fordringar som har uppstått genom avtal eller fodringar 

som uppkommit genom stadganden i författningar.62 PreskL är således inte endast begrän-

sad till att reglerar överenskomna fodringar i avtal utan även fordringar som har dömts ut 

av domstol omfattas av PreskL:s bestämmelser.  

Innebörden av att en fordran preskriberats framgår av 8 § 1 st. PreskL, vilken stadgar att 

genom att en fordran preskriberas förlorar borgenären sin rätt att kräva ut fordran. Borge-

när kan alltså inte efter att fordran preskriberas vända sig till staten för att få hjälp att driva 

in sin fordran.63 Borgenären får således själv bära fordringen, det vill säga borgenären får 

inte förpliktelsen infriad vare sig det gäller en natura- eller penningprestation.64 Av detta 

                                                
58 Walin, s. 34. 
59 Walin, s. 34. 
60 Prop. 1979/80:119 s. 79 
61 Prop. 1979/80:119 s. 88. Se även NJA 2003 s. 302 angående att fordringar som härrör från sakrättsliga an-

språk inte omfattas av PreskL. 
62 Prop. 1979/80:119 s. 88. 
63 Prop. 1979/80:119 s. 71. 
64 Prop. 1979/80:119 s. 72. 



 

 
14 

tycks det framgå att en preskriberad fordran är värdelös, så är emellertid inte fallet. En pre-

skriberad fordran kan under vissa förutsättningar användas för kvittning av en motfordran 

enligt 10 § PreskL, och en preskriberad hindrar inte heller enligt 11 § PreskL en borgenärs 

rätt att utkräva fordringen ur egendom som borgenären har panträtt eller retentionsrätt i.65 

En preskriberad fordran är således inte helt verkningslös dock är användningen av den tyd-

ligt begränsad.  

Den allmänna preskriptionstiden är enligt 2 § 1 st. PreskL tio år räkna från den dag då ford-

ring uppkom, ifall det inte har skett ett preskriptionsavbrott tidigare.66 Det krävs således ett 

preskriptionsavbrott för att en fordring inte ska preskriberas efter nämnda tid. Ett avbrott i 

preskriptionen kan göras genom en gäldenärs aktiva handlande. Enligt 5 § 1 p. PreskL kan 

ett preskriptionsavbrott ske genom att en gäldenär erkänner sin skuld. En gäldenär kan er-

känna skulden antigen skriftligt, muntligt eller genom konkludent handlande, exempelvis 

om han betalar en del av skulden.67 Ett preskriptionsavbrott kan även ske genom borgenä-

rens aktiva handlande. Sänder borgenären ett skriftligt krav eller erinran sker ett avbrott i 

preskriptionen enligt 5 § 2 p. PreskL. Borgenären kan även enligt 5 § 3 p. PreskL välja att 

väcka talan eller på annat sätt åberopa fordringen framför domstol, i skiljeförfarande, hos 

Kronofogdemyndigheterna, vid konkursförfarande eller vid förhandling om offentligt ack-

ord för att preskriptionen ska avbrytas. Det är inte är tillräckligt att en gäldenär väcker en 

talan vid domstol för att fastställa rättsförhållandet att fordringsförhållandet inte består för 

att preskriptionsavbrott ska ske, utan borgenären måste sitt i svaromål vidhålla att fordring-

en föreligger för att uppnå avbrott i preskriptionen.68 Preskriptionsavbrottsåtgärden i 5 § 3 

p. PreskL beror således endast på borgenärens aktiva handlande. Som det framgår är det 

endast ett avbrott i preskriptionen och det är således inte konstant att fordringen inte kan 

preskriberas efter att det skett ett preskriptionsavbrott. En ny preskriptionstid enligt 2 § 

PreskL börjar löpa efter att det har skett ett preskriptionsavbrott, den direkta tidpunkten 

beror på vilken ovan nämnda åtgärder som vidtagits, se 6 och 7 §§ PreskL. 

Enligt 12 § PreskL kan inte parterna sinsemellan avtala om att en fordran inte ska preskri-

beras, ett annat sätt för preskriptionsavbrott eller en längre preskriptionstid för konsumen-

                                                
65 För en djupare förståelse om hur en preskriberad fordring kan användas för kvittning och rätt till pant se 

Lindskog, s. 568-608. 
66 Speciella bestämmelser angående preskriptionstid finns för konsumentfordringar och fordran på pension se 

2 § 2-3 st. PreskL. 
67 Prop. 1979/80:119 s. 96. 
68 Prop. 1979/80:119 s. 97. 
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ter. Avtal som avviker från PreskL bestämmelser i de avseendena är enligt 12 § PreskL ogil-

tiga. Reglerna i PreskL som omfattar områdena som beskrivs i 12 § PreskL är alltså tving-

ande och parterna kan inte med bindande verkan göra avsteg ifrån dem. Avsteg genom av-

tal från övriga bestämmelser i PreskL framstår därmed vara giltiga och avtalsfrihet råder 

mellan parterna med de begränsningar som regleras i 12 § PreskL.69 Det bör dock erinras 

om att ogiltighetsreglerna i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögen-

hetsrättens område (AvtL) kan bli aktuella, exempelvis kan 36 § AvtL användas för att 

jämka en omotiverad lång preskriptionstid.70  

2.2.2 Flera gäldenärer 

Gäldenärernas ansvar efter preskription av en medgäldenärs skuld 

Ifall det råder partspluralism på gäldenärssidan ska frågor om preskription behandlas en-

skilt för varje gäldenär.71 Vid beräkning av preskriptionstiden ska det ske för varje gäldenär 

separat, när fordran mot den gäldenären uppkom.72 Vilket innebär att ifall en gäldenär in-

träder senare i fordringsförhållandet ska preskriptionstiden beräknas från den tid då denne 

åtog sig skulden. I och med att det sker en separat beräkning av preskriptionstiden för varje 

gäldenär är det därmed logiskt att det måste ske ett preskriptionsavbrott mot varje gäldenär 

för att inte fordringen ska preskriberas i förhållande till någon av dem. Att så är fallet fram-

går även i förarbetena till PreskL där det framhålls, att om borgenären skulle försumma att 

avbryta preskriptionen mot en av gäldenärerna är den gäldenären fri från ansvar.73 Situat-

ionen kan alltså uppstå att fordran mot en gäldenär har preskriberats medan fordran mot 

övriga medgäldenärer kvarstår. Frågan som då uppstår är hur ansvaret för kvarvarande gäl-

denärer ser ut, hur stor del av skulden ska de svara för? När flera gäldenärers ansvar för en 

skuld är delat bör denna fråga inte vara problematisk. Vid delat ansvar kan fordran ses som 

en hop av fordringar där varje gäldenär svarar för sin skuld, det vill säga för den fordran 

borgenären har på den gäldenären och borgenären kan endast kräva gäldenären på dennes 

andel.74 Preskriberas en av fordringar i hopen borde det inte vara svårt att räkna ut vilket 

belopp som borgenären inte kommer få betalt för, samt hur mycket varje kvarvarande gäl-

                                                
69 Lindskog, s. 609. 
70 Prop. 1979/80:119 s. 103. 
71 Prop. 1979/80:119 s. 74. 
72 Prop. 1979/80:119 s. 74. 
73 Prop. 1979/80:119 s. 74. 
74 Prop. 1979/80:119 s. 74. 
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denär ska svara för, då det är klarlagt sedan tidigare hur stor andel av skulden som åligger 

varje gäldenär.  

Vid solidariskt ansvar uppkommer däremot en svårighet att avgöra verkningarna av pre-

skriptionen. Hur ska det avgöras hur stor del av skulden som har preskriberats, och hur 

mycket kvarvarande gäldenärer ska svara för, när varje gäldenär svarar för hela skulden? I 9 

§ 1 st. PreskL har en lösning av problemet gjorts. Det stadgas i 9 § 1 st. 1 men. PreskL att 

ifall flera gäldenärer solidariskt svarar för en skuld och skulden i förhållande till en gäldenär 

preskriberas svarar varje kvarvarande gäldenär endast för sin andel av skulden. Det solida-

riska ansvaret hos kvarvarande gäldenärer omvandlas således till delat ansvar och borgenä-

ren får sedan kräva varje gäldenär endast på dennes del. Den del av fordringen som skulle 

bäras av den gäldenär vars skuld har preskriberas ska borgenären själv svara för, borgenä-

ren får med andra ord inte betalt för den delen av skulden.75  

Exempel 2;76 om A, B, C och D solidariskt svarar för en skuld och borgenären försummar att 

avbryta preskriptionen mot A, varpå A:s skuld preskriberas. B, C och D ska då vardera svara 

för en fjärdedel av skulden och borgenären svara för den fjärdedelen av skulden som härrör 

från A:s del. Borgenären kan således inte kräva att B ska erlägga tre fjärdedelar av skulden utan 

borgenären får vändas sig till B, C och D och kräva en fjärdedel från varje enskild gäldenär. 

Anledningen till att denna lösning har valts är att borgenärens försummelse att inte avbryta 

preskriptionen mot en gäldenär inte ska ligga kvarvarande medgäldenärer till last.77 Skulle 

kvarvarande gäldenärer svara solidariskt skulle en gäldenär kunna krävas på hela beloppet.78 

Ifall en brist skulle uppkomma när gäldenären i regressomgången kräver medgäldenärerna 

på varderas andel ska borgenären ansvara för den del av bristen som den gäldenären skulle 

gjort vars skuld har preskriberats.79 Den betalande gäldenären får således en fordran på 

borgenären att få ut den del av bristen som borgenären ska svara för.80 Skulle borgenären 

hamna på obestånd har det inte ansetts vara skäligt att de kvarvarande gäldenärerna ska 

bära hela ansvaret för bristen.81 Genom att ansvaret omvandlats till delat enligt 9 § 1 st. 

                                                
75 Prop. 1979/80:119 s. 75. 
76 I exemplet sker fördelningen efter huvudtalet, hade avtal funnits om annan fördelning kan exemplet få en 

annan lösning. 
77 Prop. 1979/80:119 s. 75. 
78 Prop. 1979/80:119 s. 75. 
79 Prop. 1979/80:11 s. 75. Se mer om det subsidiära ansvaret strax nedan, vid redogörelsen för 9 § 2 st. 

PreskL.  
80 Prop. 1979/80:119 s. 75. 
81 Prop. 1979/80:119 s. 75. 
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PreskL uppstår således inte problemet, att den betalande gäldenären skulle få en fordran på 

borgenären för den andel av bristen som borgenär ska svara för.  

Fördelning av skulden efter att fordran preskriberats mot en gäldenär 

Fördelningen av skulden efter att fordran mot en gäldenär preskriberats ska som huvudre-

gel göras efter huvudtalet, enligt 9 § 1 st. 2 men. PreskL. Det vill säga att är det ursprungli-

gen fyra gäldenärerna ska varje kvarvarande gäldenär svara för en fjärdedel av skulden och 

borgenären bära den fjärdedel som preskriberats. Dock kan en annan fördelning göras, om 

gäldenärerna hade för avsikt att det slutliga ansvaret skulle fördelas på ett annat sätt och det 

kom borgenären till kännedom minst sex månader innan fordran preskriberades, 9 § 1 st. 2 

men. PreskL. Gäldenärerna kan när de ingick skuldförbindelsen kommit överens om en 

annan fördelning mellan dem av den slutliga skulden. Att en fordran mot en av gäldenärer-

na preskriberas bör inte vara skäl till att frångå den fördelningen, då det är den andelen av 

skulden som varje gäldenär har utgått ifrån. Ifall fördelningen av skulden mellan gäldenärer 

innebär ett avsteg från huvudregeln fodrar som ovan nämnts att borgenären hade vetskap 

om den senast sex månader innan en del av skulden preskriberades. Anledningen till stad-

gande är att förhindra att gäldenärerna ska kunna reglera skuldfördelningen efter det att en 

del av skulden har preskriberats och på så sätt tilldela den gäldenären vars skuld har pre-

skriberats en större andel av skulden än vad avsikten hade varit om preskription inte skett.82 

I avsaknaden av regeln hade gäldenärerna således kunna undkomma större delen av sitt an-

svar till nackdel för borgenären som får bära den preskriberade delen av fordran.  

Gäldenärernas subsidiära ansvar för varandras brist, efter att fordran har preskriberats mot en gäldenär 

När fler gäldenärer svarar solidariskt för en skuld omvandlas det solidariskt ansvaret till de-

lat ifall fordringen mot någon av gäldenärerna skulle preskriberas, dock har kvarvarande 

gäldenärer ett subsidiärt ansvar för varandras andelar av skulden.83 Skulle en brist upp-

komma hos en kvarvarande gäldenär ska bristen enligt 9 § 2 st. PreskL fördelas mellan de 

kvarvarande gäldenärerna och borgenären. Gäldenärernas subsidiära ansvar aktualiseras så-

ledes när en brist uppkommer hos en medgäldenär när en fordran mot en annan medgäl-

denär har preskriberats. Borgenären ska enligt 9 § 2 st. 2 men. PreskL bära den del av bris-

ten som den gäldenären skulle gjort vars skuld är preskriberas. Det kan motiveras genom 

                                                
82 Forsström, s. 67. För samma resonemang se, Lindskog s. 518,  
83 Lindskog, s. 518. 
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att en borgenärs försummelse att avbryta preskriptionen inte ska belasta kvarvarande gäl-

denärer. Olägenheter som härrör från borgenärer bör bäras av denne.84  

Kvarvarande gäldenärer svarar var för sig enligt 9 § 2 st. 2 men. PreskL för den del av bris-

ten som de har ålagts genom fördelningen. Borgenären kan således inte välja att kräva en 

kvarvarande gäldenär på hela bristen som gäldenärerna ska svara för.85 Ansvaret är således 

även här delat mellan gäldenärerna och varje gäldenär svarar endast för att betala sin del av 

bristen. Att gäldenärerna svarar subsidiärt för varandras skuld bör ha sin grund i att gälde-

närerna åtog sig skulden solidariskt och deras ansvar var från början att svara subsidiärt för 

varandras andelar av skulden. En preskription av en del av fordran bör inte vara skäl till att 

förändra det från början gällande subsidiära ansvaret. Gäldenärerna ska alltså inte kunna 

undkomma skyldigheten att svara för varandras brist genom att en preskription av skulden 

har skett för en gäldenär. Genom den fördelning av bristen som sker enligt 9 § 2 st. PreskL 

blir det ingen skillnad för kvarvarande gäldenärer ifall det skett en preskription av en andel 

eller om så inte vore fallet, för att borgenären bär den del av bristen som den gäldenär vars 

fordran har preskriberats skulle gjort. 

Vid beräkningen av hur stor andel av bristen var och en av kvarvarande gäldenärer och 

borgenären ska svara för är utgångspunkten hur gäldenärerna hade svarat för skulden ifall 

ingen preskription hade skett.86 Fördelningen av bristen utgår således från samma principer 

som vid fördelning av skulden efter att en fordran har preskriberats.87 Huvudregeln är att 

bristen fördelas efter huvudtalet, ifall inget framgår av avtal eller liknade som borgenären 

hade kännedom senast sex månader innan fordran preskriberades.  

Exempel 3;88 ifall A, B, C och D solidariskt svarar för en skuld och A:s ansvar preskriberas. 

Ansvaret mellan B, C och D blir då delat och B, C och D ska vardera svara för en fjärdedel av 

skulden. Borgenären svarar för den fjärdedelen av skulden som härrör från A. Skulle det sedan 

visa sig att B är på obestånd och inte kan betala sin del av skulden ska B:s del fördelas mellan 

C, D och borgenären. C och D svara då för en fjärdedel av skulden som är deras egen andel 

plus en tolftedel vilket härrör från B:s andel. Borgenären får även själv svara för en fjärdedel 

plus en tolftedel, vilket A skulle gjort om A:s skuld inte var preskriberad.  

                                                
84 Prop. 1979/80:119 s. 75. 
85 Lindskog, s. 518.  
86 Prop. 1979/80:119 s.75. 
87 Prop. 1979/80:119 s. 75-76. För samma åsikt se, Forsström, s. 68.  
88 I exemplet sker fördelningen av skulden efter huvudtalet, hade avtal funnits om annan fördelning kan ex-

emplet få en annan lösning. 
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2.3 Lagkollision 
Ett skuldebrev är en utfästelse att betala en viss summa pengar och är således en form av 

fordring. Genom att skuldebrev ses som en fordring så faller skuldebrev under PreskL till-

lämpningsområde enligt 1 § PreskL. PreskL regler är alltså tillämpliga för att lösa frågor an-

gående preskription av skuldebrev.  

När flera gäldenärer solidariskt har utfärdat ett skuldebrev krävs det ett preskriptionsav-

brott för varje gäldenär för att fordran inte ska preskriberats i förhållande till någon av gäl-

denärerna.89 Skulle borgenären försumma att avbryta preskriptionen för en gäldenär så kan 

situationen vara som sådan att den gäldenären är fri från det ansvar denne åtog sig i skul-

debrevet medan övriga medgäldenärers skuld kvarstår. Den del av fordringen som har pre-

skriberats ska enligt 9 § 1 st. PreskL bäras av borgenären. Borgenären får således inte betalt 

för den delen av fordran i skuldebrevet som den gäldenär skulle svarat för vars skuld har 

preskriberats. Skulle sedan en av de kvarvarande gäldenärerna hamna på obestånd och inte 

kunna infria sin del av skulden uppkommer frågan hur bristen som belöper på den gäldenä-

ren ska fördelas? Enligt 9 § 2 st. PreskL ska bristen fördelas mellan gäldenärerna och bor-

genären när flera gäldenärer svar solidariskt för en skuld och en gäldenärs skuld har pre-

skriberats. Borgenär ska här bära den del av bristen som den gäldenären skulle ha gjort vars 

skuld har preskriberats. 2 § 2 st. 2 men. SkbrL ger en annan lösning, paragrafen stadgar att 

ifall flera gäldenärer svarar solidariskt för ett utfärdat skuldebrev och en gäldenär skulle 

hamna på obestånd ska övriga medgäldenärer svara för bristen som hänförs till den insol-

venta gäldenären. Vid tillämpning av de 2 § 2 st. 2 men. SkbrL ska alltså borgenären inte 

svara för en del av bristen utan den fördelas endast mellan gäldenärerna. Frågan om hur 

bristen ska fördelas som uppkommer hos en gäldenär omfattas således av båda reglerna. 

Det finns därmed två rättsregler som är tillämpliga på samma situation, vilka aktualiseras 

samtidigt. Båda reglerna ger skilda rättsföljder och kan således inte tillämpas samtidigt. För 

att lösa situationen måste det göras ett val av vilken av 9 § 2 st. PreskL och 2 § 2 st. 2 men. 

SkbrL som ska användas. En av reglerna måste lämna företräde åt den andra. 

Exempel 4; ifall A, B, C och D svarar solidariskt för ett utfärdat skuldebrev och borgenären för-

summar att avbryta preskriptionen mot A varpå fordran i förhållande till A preskriberas. B ham-

nar sedan på obestånd och en brist uppkommer för det som B inte kan betala. Ska bristen förde-

las mellan C och D med hänvisning till 2 § 2 st. 2 men. SkbrL eller ska den fördels mellan C, D 

och borgenären i enlighet med 9 § 2 st. PreskL? 

                                                
89 Se ovan avsnitt 2.2.2 om preskriptionsavbrott när flera gäldenärer svarar för samma skuld. 
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3 Metoder för att lösa en regelkollision 

3.1 Allmänt 

Två normer kan anses vara tillämpliga på samma situation samtidigt, det vill säga en regel-

kollision uppstår mellan bestämmelserna. Oförenligheten mellan reglerna kan antigen vara 

logisk, fysisk eller moralisk.90 Logisk oförenlighet innebär att två regler inte kan tillämpas 

samtidigt.91 Skulle det finnas en regel som ålägger en person att utföra en viss handling me-

dan en annan regel förbjuder samma handling kan inte båda reglerna appliceras samtidigt.92 

En person kan inte utföra en handling och samtidigt avhålla sig att utföra samma handling, 

reglerna är logisk oförenliga. 

Fastän två regler inte är logiskt oförenliga kan det vara svårt att efterleva båda reglerna sam-

tidigt, reglerna är då fysiskt oförenliga.93 Fysisk oförenlighet mellan två regler föreligger ex-

empelvis, om en regel stadgar att anställda ska arbeta mellan klockan 0.00-10.00 och en an-

nan regel stadgar att anställda ska arbeta mellan 10.00-23.00.94 Reglerna kan appliceras sam-

tidigt då ena regel behandlar en tidpunkt på dagen medan den andra en annan. Dock kan 

inte båda reglerna fysiskt efterlevas, för ingen anställd orkar med att arbeta 23 timmar per 

dygn.  

Två regler som varken är logiskt eller fysiskt oförenliga kan ge ett omoraliskt resultat om 

reglerna tillämpas samtidigt, reglerna är då moraliskt oförenliga.95 Ifall en regel skulle ålägga 

en person att betala en viss avgift för en åtgärd medan en annan bestämmelse skulle före-

skriva en annan avgift för samma åtgärd skulle både reglerna kunna tillämpas och efterlevas 

samtidigt.96 För den ena avgiften utesluter inte den andra och personen kan fysiskt betala 

både avgifterna ifall denne har likvida medel. Det skulle dock framstå som omoraliskt att 

erlägga båda avgifterna, det föreligger alltså en moralisk oförenlighet mellan reglerna.97 Re-

gelkonflikter av logisk och fysisk karaktär måste lösas i rättstillämpningen medan moraliska 

                                                
90 Peczenik, s. 102. 
91 Peczenik, s. 102. 
92 Peczenik, s. 102. 
93 Peczenik, s. 102. 
94 Peczenik, s. 102. 
95 Peczenik, s. 102. 
96 Peczenik, s. 102.  
97 Peczenik, s. 102-103. 
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oförenligheter kan anses mera accepterade och möjligen några av de grövsta moraliska kol-

lisionerna bör åligga rättstillämparen att lösa.98  

Avsaknaden av harmonin mellan reglerna kan även vara av olika grader; total-total, total-

partiell, eller partiell-partiell.99 Total-total motsägelse är när de båda reglerna i lika stor ut-

sträckning har samma tillämpningsområde.100 Cirklarna som motsvara reglernas tillämp-

ningsområde täcker således över varandra helt och ingen är vidare än den andra. Innebör-

den av total-partiell oförenlighet är att reglerna har samma tillämpningsområde men den 

ena regeln ligger innanför den andra, den förstnämnda regeln är alltså snävare.101 Den ena 

cirkel är således mindre och ryms inom den andra. Är lagreglerna partiell-partiell oförenliga 

sammanfaller deras tillämpnings områden endast delvis in i varandras.102 Reglerna har skilda 

tillämpningsområde dock så täcker reglerna till en viss del samma område, cirklarna över-

lappar varandra endast partiellt. 

 

 

        Total-total oförenlighet                    Total-partiell oförenlighet                       Partiell-partiell oförenlighet 

Det finns två vedertagna metoder för att lösa en konflikt mellan två regler; (i) att använda 

någon av derogationsreglerna eller (ii) att omtolka en av reglerna så att kollisionen mellan 

reglerna undanröjs.103  

3.2 Derogationsreglerna 

3.2.1 Allmänt 

Normerna i rättsordningen anses utgöra ett sammanhängande system, vilket är en förut-

sättning för en väl fungerande rättstillämpning.104 Rättsordningen kan ses som en samman-

hängande kedja vilken förgrenar sig på olika rättsområden. Systemtänkandet bidrar till ett 

krav på att rättsreglerna appliceras konsekvent samt att det ska finnas en viss struktur vid 

                                                
98 Peczenik, s. 103. 
99 Ross, s. 103. 
100 Ross, s. 150. För samma synsätt se även, Peczenik, s. 103. 
101 Ross, s. 151. För samma synsätt se även, Peczenik, s. 103. 
102 Ross, s. 151. 
103 Peczenik, s. 103. 
104 Strömholm, s. 421. 
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användandet av olika normer.105 Genom att rättsnormerna anses utgöra ett system kan vid 

utformningen av reglerna en grund byggas av mera allmänna regler som sedan byggs på av 

mer specificerade regler. 106 Det kan således skapas en bas av regler som är tillämpliga på ett 

flertal fall och i situationer där behov finns av specialreglering, utfärda normer för att re-

glera de specifika situationerna. Vilket innebär att rättsregler kan utgöra undantag till, fylla 

ut eller förtydliga andra rättsnormer.107 Utifrån att se bestämmelserna som uppbyggt likt ett 

system kan det användas som ett hjälpmedel vid orientering bland alla reglerna och att 

snabbare avgöra vilka regler som ska användas i en given situation.108 Reglerna i systemet 

kan kollidera med varandra, den sammanhängande kedjans olika grenar kan korsa varandra 

eller kan två grenar vara utformade för samma rättsområde. 

Genom sedvana har det utvecklats grundsatser för att lösa normkollisionerna mellan olika 

författningar. 109 Flertalet av maximerna har sin grund i systemtänkandet och används för 

att upprätthålla systemets funktioner.110 Grundsatserna som används för att lösa en norm-

konflikt brukar benämnas derogationsregler och av störst vikt är lex superior, lex specialis och 

lex posterior.111 

3.2.2 Lex superior derogata legi inferiori 

Författningarna i svenska rätt är uppbyggda i en hierarki. Skulle bestämmelser i två författ-

ningar kollidera ska bestämmelserna i författningen av lägst rang lämna företräde åt be-

stämmelserna i författningen av högre rang.112 Regeln om att författningar av högre dignitet 

tränger undan författningarna av lägre dignitet benämns lex superior eller med den fullstän-

diga sentensen lex superior derogata legi inferiori113.114 Derogationsregeln lex superior kan därmed 

användas för att lösa kollisioner mellan två bestämmelser ifall reglerna återfinns i två för-

fattningar av olika konstitutionella valörer. Hierarkin mellan författningarna är uppbyggd 

efter följande ordning med början från toppen, grundlag, lag, förordning och föreskrift.115 

                                                
105 Strömholm, s. 421. 
106 Strömholm, s. 421. 
107 Peczenik, s. 99. 
108 Strömholm, s. 421. 
109 Peczenik, s. 103. 
110 Strömholm, s. 421. 
111 Peczenik, s. 103. 
112 Samuelsson, s. 162. 
113 En svensk översättning av sentensen är, en lag av högre dignitet har företräde framför en lag av lägre. 
114 Peczenik, s. 103-104. 
115 Peczenik, s. 104.  
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Vilket innebär att skulle regler i grundlag och lag vara oförenliga, ska reglerna i grundlagen 

vinna företräde enligt lex superior-regeln.  

Ett av de grundläggande motiven till olika författningars dignitet är hur normgivningsmak-

ten är fördelad i regeringsformen (1974:152)(RF).116 Grundlagar och lagar stiftas av en folk-

ligt vald riksdag, 3:1 och 8:1 RF. Grundlagarna stiftas genom en speciell process vilken 

bland annat innefattar två likalydande beslut med riksdagsval däremellan, 8:14 RF. Vid stif-

tandet av vanlig lag krävs det endast ett riksdagsbeslut enligt 4:7 RF. Det är därmed svårare 

att ändra eller stifta en grundlag än en vanlig lag. Ifall den vanliga lagen skulle vinna före-

träde framför grundlagen skulle inte de stränga kraven för att stifta en grundlag behålla sin 

funktion. En vanlig lag hade kunna stiftas på samma område som grundlagen täcker och på 

så sätt kringgå den utdragna processen att ändra grundlagen.  

En förordning utfärdas enligt 8:1 RF av regeringen. Regeringens normgivningsområde är 

begränsat enligt 8:7 RF, dock kan riksdagen på vissa områden delegera normgivningsmakt 

till regeringen, 8:3 RF. Fastän att regeringen har utfärdat en förordning på ett visst område 

hindrar det inte riksdagen enligt 8:8 RF att stifta en lag på samma område. Ifall riksdagens 

lag inte skulle vinna företräde framför regeringens förordning skulle stadgandet i 8:8 RF 

inte ha någon funktion, varför skulle riksdagen lägga ner besvär att utfärda en lag på samma 

område som förordningen om ändå förordningens regler skulle överspela lagens? Före-

skrifter utfärdas av kommuner, statliga myndigheter eller ämbetsverk efter bemyndigande 

av riksdagen eller regeringen, 8:1 och 8:9-13 RF. Kommuner har således inte från början 

någon lagstiftad normgivningsmakt utan kommunerna blir tilldelade den av riksdagen eller 

regeringen. Riksdagen kan alltså välja att inte ge kommunerna någon normgivningsmakt alls 

eller begränsa den betydligt. Skulle en föreskrift strida mot en lag, ska lagen vinna företräde, 

för att det egentligen är riksdagens normgivningsområde och det bör såldes vara riksdagen 

som slutligen bestämmer normens innehåll.  

Hur olika författningars dignitet avgörs kan kort sammanfattas genom, att desto närmare 

författningen kommer den konstitutionella kärnan desto högre valör har den. Skulle inte 

den lag som har högst dignitet vinna företräde skulle inte fördelningen av normgivnings-
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makten på nämnda sätt vara meningsfull.117 Lex superior-regeln är därmed grundläggande för 

en väl fungerade fördelning av normgivningsmakten.118 

Vid användandet av lex superior-regeln för att lösa en normkollision måste det först utrönas 

vad det är för sorters författningar som bestämmelserna återfinns i. För att sedan placera in 

författningarna i hierarkin och därmed avgöra vilken författning som är har högst dignitet 

och vars bestämmelser som ska lämnas företräde. Lex superior regeln är användbar för att 

lösa alla grader av oförenlighet, då det inte är utformningen av normen i sig som är utslags-

givande utan hur normen har utfärdats.119 Dock är användandet av lex superior-regeln tydligt 

begränsad, skulle en normkonflikt uppstå mellan regler i två författningar av samma rang 

kan inte lex superior-regeln användas för att lösa kollisionen då ingen författning är överord-

nad den andra. 

3.2.3 Lex specialis derogata legi generali 

Skulle två normer kollidera där den ena regeln är mer specifik eller preciserad kan konflik-

ten lösas genom tillämpning av maximen lex specialis derogata legi generali120 eller med den kor-

tare beteckning lex specialis.121 Innebörden av nämnda sentens är att den norm som är mer 

speciell ska ges företräde framför den mer allmänt hållna regeln.122 Lex specialis-regeln bidrar 

till att rättsystemet kan utformas med en bas av allmänna regler som sedan byggs på av 

mera specificerade regler.123 Specialregler kan användas när det krävs ett avsteg från all-

männa regler för att det är en specifik företeelse där allmänna regler inte är lämpliga att an-

vända. Specialregeln kan således ses som undantag till mer allmänt hållna regler inom speci-

alregelns snäva tillämpningsområde.124 Ifall specialregeln inte skulle vinna företräde bör 

varje situation specialregleras inom ett rättsområde för att uppnå effekten så att speciella 

företeelser inte behandlas lika med andra och då inte ha några allmänna regler inom det 

området som kräver specialreglering. Det bidrar till en stor arbetsbörda för lagstiftaren och 

varje område hade troligtvis inte kunna regleras vilket innebär att rättstillämparen hade fått 

använda sig av analogier till andra regler och andra tolkningsmöjligheter för att lösa de ore-
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120 En svensk översättning av sentensen är, en speciallag går före en allmän lag. 
121 Peczenik, s. 106. 
122 NJA 2010 s. 168. Se även Samuelsson s. 162. 
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glerade frågorna. Vilket skulle innebära att förutsägbarheten av hur situationen kommer att 

lösas minskar. Genom att lex specialis-regeln tillämpas kan lagstiftaren utforma den ovan 

nämnda basen av allmänna regler för att täcka upp ett flertal situationer och på rättsområ-

den där allmänna regler är otillräckliga eller ger ett otillfredsställande resultat kan specialreg-

ler utformas. Alla område behöver således inte specialregleras utan endast där det krävs ett 

avsteg från allmänna regler, och finns det inga speciella regler för en situation kan rättstill-

lämparen falla tillbaka på de generella bestämmelserna. 

Vid tillämpning av lex specialis-regeln för att avgöra vilken bestämmelse som ska lämnas fö-

reträde vid en normkonflikt måste först bestämmelsernas tillämpningsområde utredas,125 

det vill säga vilka situationer bestämmelserna reglerar. Den regel som anses ha det smalaste 

tillämpningsområdet ska sedan lämnas företräde framför den bestämmelsen som kan till-

lämpas på ett vidare område.126 Vid en jämförelse mellan köplagens (1990:931) (KöpL) och 

konsumentköplagens (1990:932)(KköpL) bestämmelser är KöpL:s tillämpningsområde en-

ligt 1 § 1 st. KöpL ”köp av lös egendom” medan KköpL:s tillämpningsområde är enligt 1 § 

1 st. KköpL ”köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument.” KöpL regle-

rar således köp av lösa saker oberoende av vilka parterna är, medan KköpL ställer ett krav 

att det måste vara en näringsidkare som säljer till en konsument för att KköpL ska bli till-

lämplig. KköpL har således ett snävare tillämpningsområde, och är det en situation som 

gäller köp av lösa saker som en konsument köper av en näringsidkare ska alltså KköpL be-

stämmelser ha företräde framför KöpL mera allmänna bestämmelser.127  

När en regels tillämpningsområde helt ligger innanför en annan regels, (se ovan i avsnitt 3.1 

om total-partiell oförenlighet) är det mindre komplicerat att avgöra vilken bestämmelse 

som är att anse som specialregel.128 Den regeln som helt faller inom den andras tillämp-

ningsområde är snävare än den andra regeln och bör därmed vara mera specifik, (jämför 

ovan angående KöpL och KköpL). Ibland kan även lagtexten ge vägledning för att avgöra 

vilken regel som ska anses vara specialregel.129 När det i lagtexten använts ord som; ”dock”, 

”med mindre”, ”bortsett från”, ”i vidare mån” eller något liknande, tyder det på att lagstif-

                                                
125 Samuelsson, s. 162. 
126 Samuelsson, s. 162. 
127 I 4 § KöpL stadgas det att KöpL inte är tillämplig ifall KköpL är tillämplig. Med beaktande av lex specialis-

regeln har detta stadgade endast en klargörande funktion. Skulle 4 § KöpL inte funnits torde inte resultatet 
bli annorlunda, då KköpL är en speciallag jämfört med KöpL och KköpL skulle vunnit företräde framför 
KöpL enligt lex specialis-regeln.  
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taren gjort ett ställningstagande att regeln ska anses som en allmänt hållen regel.130 Jämför 

9:1 och 9:3 föräldrabalken (1949:381) (FB) där 9:1 FB uttryckligen ger företräde åt 9:3 FB 

genom valet av satsen ” i vidare mån” i 9:1 FB.  

Det är emellertid inte alltid lika klart vilken regel som är att betrakta som specialregel, och 

kan det inte avgöras vilken regel som är mer preciserad och specifik för situationen i fråga 

hindras användandet av lex specialis-regeln för att lösa normkollisionen.131 

3.2.4 Lex posterior derogata legi priori 

Sentensen lex posterior derogata legi priori132, eller med den kortare benämningen lex posterior ger 

vid en normkollision företräde åt den regel som stiftades senast.133 Vid användandet av lex 

posterior-regeln är det således tidpunkterna för när normerna stiftandes som är den avgö-

rande faktorn för vilket stadgande som ska tillämpas framför det andra. Genom att lösa re-

gelkollisionen med beaktande av åren då reglerna stiftades eftersträvas troligtvis resultatet, 

att den normen som är mest tidsenlig ska vinna företräde. Hur stor tidsskillnaden är mellan 

bestämmelsernas ikraftträdande bör vara betydande vid tillämpningen av lex posteriorı-

regeln.134 Uppkommer en regelkollision mellan två stadgande vilka båda nyligen ha utfär-

dats och tidsskillnaden mellan deras ikraftträdande endast är ringa bör en tillämpning av lex 

posterior-regeln anses vara mindre lämplig för att lösa kollisionen.135 Vilket beror på att ut-

vecklingen i samhället inte har förändras mellan tidpunkterna för reglernas i ikraftträdande, 

och att det således inte går att avgöra vilken bestämmelse som är bäst återspeglar dagens 

samhälle genom att studera vilket år reglerna utfärdandes. Lex posterior-regeln bör även vara 

mindre passande för att avgöra en regelkollision mellan två mycket gamla regler fastän tids-

skillnaden mellan deras ikraftträdande är betydande.136 Anledningen till att lex posterior-

regeln inte kan anses lämplig för att lösa en kollision mellan två ålderstigna regler är troligt-

vis att det inte går att avgöra vilken regel som är mera aktuell i dagens samhällsliv genom 

att se till tidpunkterna när reglerna trädde i kraft. Reglerna kan vara så pass gamla att ingen 

kan anses vara mera aktuell än den andra, och en lösning genom lex posterior-regeln kan 

därmed inte ses som tillfredställande. Skulle situationen vara som sådan att den senast stif-
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133 NJA 2010 s. 168. För samma innebörd se även, Samuelsson, s. 163. 
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tade regeln tydligt bättre återspeglar dagens synsätt i ovan nämnda fall föreligger inte hind-

ret mot att tillämpa lex posterior-regeln på situationen, och regelkollisionen skulle därmed 

kunna lösas med denna derogationsregel. En annan tanke som framhålls i doktrin är att 

tidsskillnaden inte spelar någon roll, ifall den senare regeln är tidsenligt kan lex posterior-

regeln användas för att lösa kollisionen.137 Användandet av lex posterior-regeln på det sist-

nämnda sättet bör inte kunna anses vara ändamålsenlig, varför skulle en regel som är lika 

tidsenlig som en annan få ge vika bara för att den tillkom tidigare? 

Det kanske borde ske en förändring av hur lex posterior-regeln tillämpas för att lösa en 

normkollision, och istället för den stela tillämpningen att endast granska reglernas ikraftträ-

dande ha som utgångspunkt att avgöra vilken regel som anses vara mest tidsenlig och reg-

lernas ikraftträdande endast är vägledande i denna bedömning. En tillämpning av lex poste-

rior-regeln på det sättet bör vara lämpligare för att uppfylla derogationsregelns syfte, dock 

uppstår svårigheter hur det avgörs att en regel är mera aktuell än en annan. Att ha tidpunk-

ten för regelns ikraftträdande som avgörande faktor för att lösa en normkonflikt bidrar till 

att det är tydligt hur konflikten avgörs, då det endast sker en objektiv bedömning. Skulle 

konflikten lösas genom att avgöra vilken regel som är mest aktuell blir bedömningen lätt 

subjektiv och resultatet kan variera från fall till fall. Därmed bör det lämpligaste vara att lex 

posterior-regeln behåller sitt tillämpningssätt, dock bör resultatet som denna derogationsregel 

ger alltid granskas så att det är den regel som trädde i kraft senast som bäst återspeglar da-

gens samhälle. Det bör alltså inte ske en tillämpning av lex posterior-regeln rakt av utan att se 

på hur väl lösningen sedan är ändamålsenlig. Skulle det inte kunna klargöras att den lösning 

som lex posterior-regeln ger är det resultat som anses vara mest tidsenlig bör kanske inte lex 

posterior-regeln användas för att avgöra vilken regel som ska vinna företräde. 

En fråga som kan ställas vid valet ifall lex posterior-regeln ska användas för att avgöra vilken 

regel som ska ges företräde är: ifall det finns sannolika skäl som talar för, att om lagstiftaren 

hade varit mera uppmärksam vid utfärdandet av den nya regeln hade lagstiftaren då upp-

hävt den gamla regeln som är oförenliga med den nya?138 Besvaras denna fråga jakande, ta-

larna det för att lex posterior-regeln är lämplig att använda för att lösa normkollisionen då det 

tyder på att lagstiftaren velat ha en förändring från det gamla förhållandet.  
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Användandet av lex posterior-regeln har sin största bärkraft vid total-total oförenlighet mel-

lan två stadganden.139 Det beror på att derogationsreglerna som kan lösa denna grad av 

oförenlighet är lex posterior- och lex superior-regeln. Skulle reglerna vara intagna i författningar 

av samma rang utesluts en lösning genom lex superior-regeln och lex posterior-regeln är den 

derogationsregel som återstår. Vid användandet av lex specialis-regeln krävs det som ovan 

nämnts att någon regel har ett snävare tillämpningsområde och den kan således inte använ-

das för att lösa denna grad av oförenlighet.  

3.2.5 Prioritetsförhållandet mellan derogationsreglerna 

Det framgår tydligt att det måste finnas någon form av turordning om hur derogationsreg-

lerna ska tillämpas då olika derogationsregler kan ge skilda resultat vid samma regelkollis-

ion. Skulle en överordnad regel vara tidigare utfärdad än en regel av lägre dignitet skulle 

den överordnade regeln ges företräde enligt lex superior-regeln medan den senare utfärdande 

regeln skulle ges företräde enligt lex posterior-regeln. För att undvika denna problematik bör 

derogationsreglerna tillämpas efter en bestämd ordning. Att ha en given ordning kan främst 

motiveras för rättssäkerheten, att det bör föreligga en viss förutsägbarhet angående vilken 

regel som kommer att tränga undan en annan, samt torde det även vara riktlinjer för rätts-

tillämparen så att lika fall bedömas lika.  

Uppstår en kollision mellan två författningar ska kollisionen först försöka lösas genom att 

tillämpa lex superior-regeln.140 Peczenik141 anser att övriga derogationsregler endast används 

för att lösa kollisioner mellan regler som är intagna i författningar av samma rang.142 Vilket 

innebär att lex specialis- och lex posterior-regeln endast kan användas för att lösa kollisionen 

när en tillämpning av lex superior-regeln är utesluten för att författningarna är av samma 

dignitet. Frändberg143 är av en annan mening, han framhåller att visserligen är huvudregeln 

att derogationsregeln lex superior ska ges företräde men att det kan finnas situationer där lex 

specialis- eller lex posterior-regeln skulle var lämpligare att tillämpa före lex superior-regeln.144 

Skulle en specificerad föreskrift vara oförenlig med en allmän lag är det inte helt uteslutet 

att föreskriften kan vinna företräde enligt lex specialis-regeln.145 Det bör inte heller vara 
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omöjligt att lex posterior-regeln skulle kunna vinna företräde framför lex superior-regeln ifall 

den överordnade regeln är väldigt ålderdomlig.146 Anledning till att lex posterior-regeln skulle 

kunna slå ut tillämpningen av lex superior-regeln, förklara Frändberg att det har sin grund i 

att rättstillämparen kan förklara en regel obsolet och att regeln därmed inte ska tillämpas i 

det enskilda fallet.147 Ifall rättstillämparen har denna möjlighet varför skulle då inte rättstill-

lämparen kunna åsidosätta en ålderstigen regel av högre rang till förmån för en senare stif-

tad regel.148 Frändberg påpekar dock, att det är mindre sannolikt att lex superior-regeln skulle 

åsidosättas till förmån för en annan derogationsregel men att möjligheten existerar.149 

Peczeniks tillämpning är väldig stel men den bidrar till en större förutsägbarhet, emellertid 

skulle den kunna ge resultat som inte anses vara önskvärda i samhället. Frändbergs lösning 

är mera flexibel, genom att det kan göras avsteg från att tillämpa lex superior-regeln till för-

mån för en annan derogationsregel ifall det skulle vara motiverat för att få ett mer tillfred-

ställande resultat. 

Intresseavvägningen står således mellan att ha en stark förutsägbarhet eller att lätta på för-

utsägbarheten till förmån för flexibilitet. Den lämpligaste lösningen bör vara att som hu-

vudregel ges lex superior-regeln företräde framför övriga derogationsregler. Skulle dock rätts-

tillämparen anse att resultatet av att tillämpa lex superior-regeln bli orimligt, eller andra starka 

skäl talar för en tillämpning av en annan derogationsregel, skulle lex superior-regeln kunna 

vara tvungen att ge vika för en bättre lösning. Förutsägbarheten kommer med denna lös-

ning inte helt att undergrävas utan den kommer endast i undantagsfall åsidosättas för en 

mera passande lösning av normkollisionen. Skulle i samhällssyn orimliga lösningar av regel-

kollisioner accepteras av rättstillämparen skulle troligtvis förtroende för rättsväsendet för-

sämras och den rättvisa som återspeglar samhällets moraliska värderingar urholkas, vilket 

bör tala för flexibilitet istället för förutsägbarhet vid avgörandet av en normkollision.  

Att lex superior-regeln i första hand ska tillämpas framför övriga derogationsregler beror på 

att argumenten bakom derogationsreglerna. Det anses viktigare att fördelningen av norm-

givningsmakten upprätthålls för att en kommun inte ska kunna gå in och förändra vad 

riksdagen har beslutat. Uppnår ett parti en majoritet i kommunen men inte i riksdagen bör 

det inte vara lämplig att representanterna för partier i kommunen ska kunna åsidosätta lagar 
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som riksdagen stiftat vilka inte följer partiets synpunkter. Makten bör inte kunna förskjutas 

på detta sätt. Normgivningsmaktens fördelning borde därmed vara av större vikt upprätt-

hålla än att en mera tidsenlig regel tillämpas eller att systemet där en bas av allmänna regler 

byggs på av speciella regler. 

Om en äldre specialregel skulle kollidera med en senare stiftad allmän regel ska den speci-

ella regeln lämnas företräde vilket utrycks genom maximen lex posterior generalis non derogat legi 

priori specialis150. Lex specialis-regeln ska således tillämpas framför lex posterior-regeln för att 

lösa en normkollision och tillämpligheten av lex posterior-regeln torde därmed endast bli ak-

tuell vid lex generalis-lex generalis kollisioner.151 Dock torde det finnas undantag till denna pri-

oritetsordning. Ifall specialreglerna är väldigt ålderdomliga kan den senare stiftade allmänna 

regeln ges företräde.152 Specialregeln kan vara så pass gammal att den inte längre återspeglar 

samhällets värderingar och att ha en specialreglering på området med den innebörden 

kanske inte längre är önskvärt (se även diskussionen ovan, om en rättsregel är obsolet). Skäl 

talar alltså för att det även finns en liknande flexibilitet vid prioritetsordningen mellan lex 

specialis- och lex posterior-regeln som mellan lex superior-regeln och de båda förstnämnda de-

rogationsreglerna.  

Anledningen till att lex specialis-regeln anses ha företräde framför lex posterior-regeln beror 

på, att det anses vara av större vikt att systemet av rättsregler upprätthålls än att den lagen 

som tillkom senast ska tillämpas.153 Lagstiftaren kanske inte var fullt uppmärksam vid stif-

tandet av den senare regeln och beaktade inte att den senare regeln skulle kollidera med en 

redan befintlig bestämmelse. Lagstiftaren åsyftade kanske inte att den äldre regeln skulle 

åsidosättas av den senare. Skulle lex posterior-regeln tillämpas framför lex specialis-regeln 

skulle specialreglerna förlora sin funktion ifall det stiftades nya allmänna regler på samma 

område. Det skulle leda till att de situationer där det finns speciella bestämmelser för att det 

är en specifik företeelse som inte kan jämställas med andra liknande inom samma rättsom-

råde ändå skulle bedömas lika, för att det senare tillkom allmänna regler som stod i konflikt 

med de specifika reglerna. Om det exempelvis fanns en regel som särskilt beskrev överlå-

telser av skuldebrev och en annan bestämmelse som specifikt reglerade överlåtelse av lö-

söre och reglerna var till stor del olika. Skulle det senare stiftas en allmän bestämmelse som 
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reglerade överlåtelse av lös egendom skulle överlåtelse av skuldebrev och lösöre bedömas 

lika och den särskillnad mellan dem som tidigare förelåg skulle försvinna. Denna lösning 

kan inte anses vara önskvärd utan specialreglerna bör få ha kvar sin funktion och allmänna 

regler tillämpas endast när det inte finns några specifika regler. Att den äldre lagen skulle 

tillämpas framför den senare leder endast till att det kanske inte är den mest tidsenliga re-

geln som tillämpas. Det bör därmed vara av större vikt att tillämpa lex specialis-regeln fram-

för lex posterior-regeln för att lösa en normkollision.  

Prioritetsordningen mellan derogationsreglerna är således med början från den med högst 

prioritet; lex superior, lex specialis och lex posterior. Som ovan framgått är denna turordning 

endast att betrakta som huvudregel och en viss flexibilitet bör finnas. Rättstillämparen bör 

alltså kunna göra avsteg från nämnda turordning ifall skäl skulle tala för det eller om någon 

derogationsregel skulle ge ett resultat som inte rättstillämparen anser vara önskvärt. Skulle 

rättstillämparen anse att ingen av derogationsreglerna ger ett tillfredställande resultat kvar-

står fortfarande möjligheten att försöka tolka bestämmelserna i harmoni med varandra. 

3.3 Harmoniserad tolkning 
En kollision mellan två regler kan lösas genom att rättstillämparen väljer att omtolka be-

stämmelserna så att förenlighet mellan reglerna uppnås.154 Reglerna kan enligt sin ordaly-

delse vara oförenliga men genom att tolka reglerna i förhållande till varandra kan kanske en 

harmoni mellan dem uppnås.155 Rättstillämparen kan således använda sig av den allmänna 

tolkningsläran för att lösa en kollision mellan två regler.156 En regel skulle kunna uppnå pri-

oritet framför den andra vid en kollision ifall den förstnämnda regeln grundar sig på en ge-

nerell rättsprincip.157 En konflikt kanske även skulle kunna lösa genom att syftena bakom 

normerna eller deras systematiska uppbyggnad granskades.158 En harmoniserad tolkning 

kan vara lämplig att använda ifall derogationsreglerna inte ger ett tillfredställande resultat. 

Det kan ibland kanske inte anses vara motiverat att en senare stiftad lag ska ges företräde 

framför en tidigare stiftad lag när lagarna egentligen handlar om två skilda saker som kolli-

derar endast vid en viss del, (se ovan i avsnitt 3.1 om partiell-partiell oförenlighet). En mer 

passande lösning på denna kollision kanske skulle kunna uppnås genom att försöka tolka 

                                                
154 Peczenik, s. 103. 
155 Peczenik, s. 103. 
156 Frändberg, s. 97. 
157 Frändberg, s. 97. 
158 Frändberg, s. 97. 
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reglerna i förenlighet med varandra. Rättstillämparen kan således göra ett val mellan att till-

lämpa någon av derogationsreglerna eller göra en harmoniserad tolkning av de kolliderande 

reglerna. I en del fall kan det dock inte anses vara acceptabelt att försöka lösa normkollis-

ionen genom att omtolka bestämmelserna och den enda möjlighet som kvarstår är då att 

tillämpa någon av derogationsreglerna.159 

 

                                                
159 Peczenik, s. 103. 
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4 Lösning av lagkollisonen  

4.1 Lagkollisionen 
Som ovan framgått i avsnitt 2.3 tycks det finnas en oförenlighet mellan 2 § 2 st. 2 men. 

SkbrL och 9 § 2 st. PreskL i frågan om ansvarsfördelningen av bristen som belöper på en 

gäldenär när en medgäldenärs skuld har preskriberats. 2 § 2 st. 2 men. SkbrL stadgar att 

bristen ska fördelas mellan gäldenärerna medan 9 § 2 st. PreskL föreskriver en fördelning 

mellan gäldenärerna och borgenären. Reglerna ger således två skilda rättsföljder vid samma 

situation och kan därmed inte tillämpas samtidigt. 9 § 2 st. PreskL och 2 § 2 st. 2 men. 

SkbrL är således logiskt oförenliga vilket är en oförenlighet som rättstillämparen måste lösa. 

I det följande kommer det att utredas hur denna lagkollision skulle kunna lösas genom till-

lämpning av de metoder och regler som redogjorts för ovan.  

4.2 Lösning genom lex superior-regeln 
Genom tillämpningen av lex superior-regeln ska den bestämmelse som är intagen i den för-

fattningen av högst dignitet vinna företräde. Reglerna som är oförenliga är stadgade i SkbrL 

respektive PreskL. Både PreskL och SkbrL är av författningsslaget vanlig lag och båda för-

fattningarna är således av samma rang. Det finns alltså ingen författning i denna normkol-

lision som är överordnad den andra. Genom att SkbrL och PreskL har samma dignitet ute-

sluts en tillämpning av lex superior-regeln för att lösa kollisionen mellan 2 § 2 st. 2 men. 

SkbrL och 9 § 2 st. PreskL. 

4.3 Lösning genom lex specialis-regeln 
Ifall lagkollisonen mellan 9 § 2 st. PreskL och 2 § 2 st. 2 men. SkbrL ska lösas genom till-

lämpning av lex specialis-regel ska den bestämmelse ges företräde som är mer speciell och 

preciserad. För att använda denna derogationsregel måste det således avgöras vilken av reg-

lerna som har det snävast tillämpningsområdet och därmed är specialregel till den andra.  

Av 1 § PreskL framgår det att lagen reglerar preskription av fordringar. I PreskL finns ing-

en begränsning av vilken form av fordringar som faller inom PreskL:s tillämpningsområde. 

Dock så har uttalanden i förarbeten begränsat PreskL:s tillämpningsområde, att PreskL 

bland annat inte omfattar sakrättsliga anspråk.160 PreskL:s bestämmelser har därmed ett re-

lativt vitt tillämpningsområde då den omfattar både natura- och penningfordringar. Vidare 

följer av 1 § PreskL att lagen är tillämplig ”i den mån inte annat följer av vad som är särskilt 

                                                
160 Prop. 1979/80:119 s. 88. 



 

 
34 

föreskrivit”. Stadgandet visar att PreskL innehåller allmänna regler om preskription och 

skulle det på ett visst område finnas specialreglering ska de speciella reglerna lämnas före-

träde framför PreskL:s allmänna regler.161 Det framhålls även i motiven till lagen att ifall 

specialreglerna på ett visst område inte behandlar alla situationer angående preskription bör 

PreskL tillämpas på situationerna som inte täcks av specialreglerna.162 Ifall det således skulle 

finns specialreglering angående preskriptionstid men inte angående preskriptionsavbrott, 

bör PreskL:s bestämmelser tillämpas på frågan om preskriptionsavbrott. Att PreskL:s be-

stämmelser bör tillämpas när det inte finns specialbestämmelser bidrar till att systemet av 

regler kan upprätthållas och att inga områden lämnas oreglerade. Det skulle även kunna an-

tyda på att lagstiftaren har gjort ett ställningstagande vid stiftandet av specialreglerna, ge-

nom att endast utfärda speciella bestämmelser på situationer där PreskL inte ger en tillfred-

ställande lösning.  

Dock så påpekas det i förarbetena till PreskL att trots att specialförfattningen inte uttöm-

mande reglerar preskription kan en tillämpning av PreskL:s allmänna bestämmelser inte 

vara lämpliga att använda på det rättsområdet och en tillämpning av PreskL:s regler kan 

därmed vara utesluten.163 Situationer skulle därmed kunna uppstå att det inte finns några 

specialregler angående hur situationen ska lösas samt att PreskL:s bestämmelser inte är till-

lämpliga och fallet lämnas således oreglerat. Det bidrar till svårigheten att det inte finns 

några regler att tillämpa på frågan och det lämpligaste borde vara att endast göras avsteg 

från PreskL:s allmänna regler ifall det finns specialregler. Det kan dock vara svårt för lag-

stiftaren att reglera alla situationer där allmänna regler inte är lämpliga att använda, men ge-

nom det ställningstagandet i förarbetena överlåter de problematiken till rättstillämparen 

istället. Kan det då anses vara motiverat att rättstillämparen ska ha den befogenheten, att 

ändra eller förbigå vad som är stadgat i lag? Det bör inte vara lämpligt att rättstillämparen 

har den möjligheten främst med beaktande av rättssäkerheten och en förutsägbarhet som 

torde eftersträvas. Det ökar dock flexibiliteten att uppnå ett så tillfredställande resultat som 

möjligt i tvisten men det bör inte vara motiverat att rättstillämparen kan gå så långt som att 

avfärda en lagregel som inte är obsolet för att få ett bättre resultat. Det har i förarbetena 

nämnts att denna möjlighet finns, men med det ovan sagda så bör denna lösning endast 

vara rimlig att använda i väldigt speciella fall. I situationer där det inte finns någon special-

                                                
161 Prop. 1979/80:119 s. 83. 
162 Prop. 1979/80:119 s. 82. 
163 Prop. 1979/80:119 s. 82.  
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reglering och PreskL:s allmänna bestämmelser inte är lämpliga bör frågan få lösas genom 

andra avvägande exempelvis att PreskL:s regler ses som en grund och anpassas efter den 

speciella situationen.  

Frågan som kan ställas är ifall stadgandet i 1 § PreskL innebär att 2 § 2 st. 2 men. SkbrL ges 

företräde framför 9 § 2 st. PreskL, det vill säga om 2 § 2 st. 2 men. SkbrL kan anses vara en 

sådan specialbestämmelse som åsyftas i 1 § PreskL? I 1 § PreskL stadgas det att ”[d]enna 

lag gäller om preskription av fordringar, i den mån inte annat följer av vad som är särskilt 

föreskrivet”. Meningen innehåller två satser ”[d]enna lag gäller om preskription av ford-

ringar” och ”i den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet”. Den sista satsen 

syftar således tillbaka på den första satsen genom lydelsen ”i den mån” vilket närmast i 

detta sammanhang skulle kunna översättas med ifall, om eller så länge. Det som 1 § PreskL 

andra meningssats syftar tillbaka till är tillämpningsområdet för PreskL, det vill säga ”pre-

skription av fordringar”. Den andra satsen stadgar således att undantag från PreskL kan gö-

ras inom området preskription av fordringar ifall det finns speciella bestämmelser som behand-

lar det området. Specialreglering som åsyftas i 1 § PreskL bör därmed vara speciella be-

stämmelser angående preskription. Det framhålls även i förarbetena till PreskL att syftet 

bakom stadgandet i 1 § PreskL andra meningssats är att det ska ske en harmonisering mel-

lan PreskL:s regler och preskriptionsregler som finns i speciallagstiftningen. 164 Samma re-

sonemang har även förts i doktrin.165 Skäl talar då för att stadgandet i 1 § PreskL endast ger 

företräde till specialregler angående preskription. Samma resultat hade troligtvis uppnåtts 

genom en tillämpning av lex specialis-regeln men lagstiftaren har valt att förtydliga special-

reglernas företräde framför PreskL:s allmänna bestämmelser. 

2 § 2 st. 2 men. SkbrL reglerar inte preskription av fordringar och kan därmed inte anses 

vara en sådan specialreglering som åsyftas i 1 § PreskL. 1 § PreskL ger därmed inte före-

träde åt 2 § 2 st. 2 men. SkbrL framför 9 § 2 st. PreskL. Det finns inga specialbestämmelser 

om preskription av fordringar i SkbrL och trots att 9 § 2 st. PreskL kolliderar med 2 § 2 st. 

2 men. SkbrL bör det inte anses vara olämpligt att tillämpa 9 § 2 st. PreskL på situationen. 

Resultatet som uppnås genom 9 § 2 st. PreskL kan inte anses vara orimligt när flera gälde-

närer svarar solidariskt för ett utfärdat skuldebrev. Den ovan nämnda möjligheten att 

frångå PreskL allmänna bestämmelser trots avsaknaden av specialbestämmelser för att 

PreskL:s bestämmelser skulle vara olämpliga kan därmed inte användas vid lagkollisionen 

                                                
164 Prop. 1979/80:119 s. 80-82 
165 Forsström, s. 18 och Lindskog s. 189-195. 



 

 
36 

mellan 9 § 2 st. PreskL och 2 § 2 st. 2 men. SkbrL då möjligheten bör tillämpas restriktivt. 

Det har inte införts några specialbestämmelser angående preskription i SkbrL och det bör 

således inte finnas skäl att särbehandla företeelsen skuldebrev vid frågor om preskription. 

9 § 2 st. PreskL reglerar hur en brist som belöper på en gäldenär ska fördelas när flera gäl-

denärer svarar solidariskt för en skuld och skulden har preskriberats för en gäldenär. Stad-

gandet i 9 § 2 st. PreskL är en allmän regel som gäller generellt för flertalet fodringar, jäm-

för 1 § PreskL. I 2 § 2 st. 2 men. SkbrL stadgas det hur bristen som belöper på en gäldenär 

ska fördelas när flera gäldenärer svarar solidariskt för ett utfärdat skuldebrev. Det kan med 

detta tyckas framstå att 2 § 2 st. 2 men. SkbrL är specialregel till 9 § 2 st. PreskL genom att 

2 § 2 st. 2 men. SkbrL avgränsar sitt tillämpningsområde till att endast avse skuldebrev.  

Emellertid så reglerar inte 2 § 2 st. 2 men. SkbrL situationen när skulden har preskriberats i 

förhållande till en gäldenär. Själva händelseförloppet regleras i 9 § 2 st. PreskL men para-

grafen gäller inte specifikt för skuldebrev. 9 § 2 st. PreskL borde därmed kunna anses som 

specialbestämmelse med beaktande av vad som har skett, det vill säga att skulden har pre-

skriberats för en gäldenär medan 2 § 2 st. 2 men. SkbrL är speciell i det avseendet att den 

behandlar skuldebrev. Det är därför svårt att se att det ena stadgandet har ett snävare till-

lämpningsområde än det andra då deras begränsningar i tillämpningsområdet sker på olika 

grunder. 9 § 2 st. PreskL begränsas till att endast bli aktuell då skulden preskriberats för nå-

gon gäldenär, och 2 § 2 st. 2 men. SkbrL begränsning av tillämpningsområdet är att para-

grafen är tillämplig vid skuldebrev. Det framstår som att båda reglerna är specialregler till 

varandra i kollisionen mellan 2 § 2 st. 2 men. SkbrL och 9 § 2 st. PreskL. Vid avgörandet av 

vilken regel som är specialregeln kan det inte anses finnas skäl att lägga större vikt vid 9 § 2 

st. PreskL:s speciella karaktär än 2 § 2 st. 2 men. SkbrL:s, och vice versa. Varför skulle 2 § 2 

st. 2 men. SkbrL anses som specialregel för att den reglerar skuldebrev när 9 § 2 st. PreskL 

reglerar hela händelseförloppet eller varför skulle 9 § 2 st. PreskL anses vara specialregel för 

att den reglerar hela skeendet medan 2 § 2 st. 2 men. SkbrL specifik reglerar skuldebrev?  

Reglerna har så pass olika tillämpningsområden att det inte kan bedömas att den ena regeln 

i sin helhet inryms inom den andra. Stadgandena kolliderar endast delvis i en given situation 

och uppstår inte denna situation fungerar reglerna i harmoni med varandra. 9 § 2 st. PreskL 

är alltså partiell-partiell oförenlig med 2 § 2 st. 2 men. SkbrL då reglerna endast till viss del 

överlappar varandras tillämpningsområde. Genom att den ena regel inte kan anses ha ett 

snävare tillämpningsområde än den andra kan det inte utrönas vilket av stadgandena som 
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ska anses vara specialregeln. Det framstår därmed inte föreligga ett lex specialis-lex generalis 

förhållande mellan 2 § 2 st. 2 men. SkbrL och 9 § 2 st. PreskL och lex specialis-regeln kan så-

ledes inte tillämpas för att lösa normkollisionen.  

4.4 Lösning genom lex posterior-regeln 
Vid tillämpningen av lex posterior-regeln för att lösa lagkollisionen mellan 2 § 2 st. 2 men. 

SkbrL och 9 § 2 st. PreskL ska den bestämmelse tillämpas som stiftades senast. SkbrL stif-

tades i mitten på 30-talet och PreskL tillkom inte förrän i början på 80-talet. Den bestäm-

melse som tillkom senaste är således 9 § 2 st. PreskL, och det stadgandet ska enligt lex poste-

rior-regeln lämnas företräde framför 2 § 2 st. 2 men. SkbrL. Frågan som då kan ställas är 

ifall det är lämpligt att lösa denna kollision med lex posterior-regeln, är det tillfredställande att 

SkbrL får ge vika i situationen enbart för att SkbrL är äldre än PreskL?  

Syftet bakom att en senare stiftad lag ska vinna företräde framför en äldre är troligtvis att 

den mest tidsenliga lagen ska tillämpas. En ålderstigen lag kanske inte längre är av relevans 

för att tillämpas på situationen då samhällets synsätt på vad som är rätt i det fallet har för-

ändrats. SkbrL är gammal i jämförelse med PreskL vilket tydligt framgår av språket som 

använts i lagarna. Det skulle kunna antyda på att PreskL är mera tidsenlig än SkbrL och 

SkbrL skulle kunna vara förlegad. Tidsskillnaden mellan lagarnas ikraftträdande är bety-

dande då SkbrL är runt 50 år äldre än PreskL. På 50 år kan det ske stora förändringar i 

samhället och ju närmare nutid regeln är stiftad desto större borde möjligheten vara att re-

geln är förenlig med dagens samhällsvärderingar. Sannolikheten är därmed större att det 

synsätt som rådde för 30 år sedan bättre överensstämmer med dagens uppfattningar än den 

syn som var för 80 år sedan. Det skulle kunna indikera på att PreskL är mera tidsenlig än 

SkbrL, och att PreskL bestämmelser därmed bör tillämpas framför SkbrL när regler i lagar-

na kolliderar. Ovan nämnda skäl talar såldes för en tillämpning av lex posterior-regeln för att 

lösa lagkollisionen mellan 9 § 2 st. PreskL och 2 § 2 st. 2 men. SkbrL.  

Emellertid kan inte innebörden av 2 § 2 st. 2 men. SkbrL anses vara föråldrad, då dagens 

synsätt mellan vilka en brist ska fördelas när en gäldenär hamnat på obestånd är det-

samma.166 2 § SkbrL är analogiskt tillämplig på situationer som faller utanför SkbrL direkta 

lydelse och paragrafen får anses som ett utryck för allmänna rättssatser.167 2 § SkbrL kan 

med detta anses vara starkt förankrad i svensk rätt och fortfarande aktuell trots paragrafens 

                                                
166 Mellqvist, s. 62. Se även Walin, s. 31-34. 
167 Walin, s. 13. Se även Mellqvist, s. 62. 
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ålder. Det kan därmed inte fastställas att 2 § 2 st. 2 men. SkbrL är mindre aktuell än 9 § 2 

st. PreskL. 

En fråga som kan ställas för att avgöra ifall lex posterior-regeln är lämplig att använda för att 

lösa lagkollisionen är; ifall det finns sannolika skäl som talar för att lagstiftaren skulle upp-

hävt den äldre regeln ifall lagstiftaren vid stiftandet av den senare hade varit mer uppmärk-

sam?  

SkbrL och PreskL reglerar två skilda områden, PreskL innehåller allmänna regler om pre-

skription medan SkbrL reglerar företeelsen skuldebrev. 2 § 2 st. 2 men. SkbrL skulle inte 

kollidera med 9 § 2 st. PreskL ifall inte en av gäldenärernas skuld hade preskriberats, för 

sker ingen preskription blir inte 9 § 2 st. PreskL aktuell. En kollision bör inte heller uppstå 

ifall fordringen inte var utfäst i ett skuldebrev. 2 § 2 st. 2 men. SkbrL är förvisso analogt till-

lämplig på situationen men 9 § 2 st. PreskL är direkt tillämplig på situationen och det kan 

därmed inte finnas skäl att försöka lösa situationen genom en analogi ifall det finns en di-

rekt tillämplig rättskälla. Paragraferna reglerar således skilda områden och reglerna kollide-

rar endast i specifik situation (se ovan i avsnitt 3.1 om partiell- partiell oförenlighet).  

Genom att bestämmelserna till stor del har olika tillämpningsområden kan 9 § 2 st. PreskL 

och 2 § 2 st. 2 men. SkbrL anses vara lika tidsenliga på sitt område. När situationen upp-

kommer, då paragraferna kolliderar kan det således inte avgöras vilket av stadgandena som 

är mera tidsenlig än det andra. Bara för att PreskL tillkom senare än SkbrL innebär det inte 

att 9 § 2 st. PreskL ska anses vara mer aktuell än 2 § 2 st. 2 men. SkbrL. Att lagstiftaren 

skulle upphävt 2 § 2 st. 2 men. SkbrL när 9 § 2 st. PreskL utfärdades, om lagstiftaren hade 

varit mer uppmärksam är mindre troligt. De båda reglerna täcker inte varandra tillämp-

ningsområde helt och skulle 2 § 2 st. 2 men. SkbrL upphävts genom att 9 § 2 st. PreskL 

stiftades skulle de situationer där 2 § 2 st. 2 men. SkbrL inte kolliderade med 9 § 2 st. 

PreskL lämnas oreglerade.  

Det kan inte fastställas att 9 § 2 st. PreskL bättre återspeglar dagens samhällsvärderingar än 

vad 2 § 2 st. 2 men. SkbrL gör. Vilket bör leda till att en lösning av lagkollisonen genom lex 

posterior-regeln inte får anses vara lämplig. För att syftet bakom denna derogationsregel, att 

tillämpa den mest aktuell bestämmelsen, uppfylls inte i kollisionen mellan 2 § 2 st. 2 men. 

SkbrL och 9 § 2 st. PreskL genom att den senast stiftade regeln lämnas företräde.  
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4.5 Lösning genom harmoniserad tolkning av reglerna 
2 § 2 st. 2 men. SkbrL och 9 § 2 st. PreskL är tillsynes genom lagrummens ordalydelser 

oförenliga. Trots att reglerna kolliderar vid en bokstavlig tolkning kan det kanske uppnås en 

förenlighet mellan reglerna om en annan tolkningsmetod tillämpas.  

Uppbyggnaden i 2 § SkbrL börjar med att det i 2 § 1 st. SkbrL stadgas att när flera gäldenä-

rer gemensamt utfärdat ett skuldebrev svarar gäldenärerna solidariskt för utfästelsen ifall 

det inte finns förbehåll om delat ansvar. I 2 § 2 st. 1 men. SkbrL regleras den betalande gäl-

denärens regressrätt som följs upp av 2 § 2 st. 2 men. SkbrL som reglerar hur en brist som 

uppkommer hos en gäldenär ska fördelas. 2 § SkbrL är således en beskrivning av hur an-

svaret ser ut när flera gäldenärer gemensamt utfärdat ett skuldebrev. Genom placeringen av 

2 § 2 st. SkbrL bör det endast vara en förklaring hur det solidariska ansvaret som är stadgat 

i 2 § 1 st. SkbrL ter sig när det uppkommer andra omständigheter.  

När flera gäldenärer svarar solidariskt för en skuld och fordran mot en gäldenär preskribe-

ras omvandlas det solidariska ansvaret till delat enligt 9 § 1 st. PreskL. De finnas inte någon 

begränsning hur det solidariska ansvaret har uppkommit det vill säga genom avtal eller ge-

nom lag. Stadgandet i 9 § 1 st. PreskL omvandlar således det solidariska ansvaret obero-

ende av ifall det är grundat på ett annat lagstadgande eller inte.168 9 § 2 st. PreskL reglerar 

hur en brist som uppkommer hos en kvarvarande gäldenärer ska fördelas. Utgångspunkten 

i 9 § 2 st. PreskL är att ansvaret mellan gäldenärerna fortfarande är delat enligt 9 § 1 st. 

PreskL. Det ansågs dock inte lämpligt att borgenären skulle bära hela bristen som uppkom 

då gäldenärerna från början åtog sig skulden solidariskt. 9 § 2 st. PreskL är alltså till fördel 

för borgenären, för skulle gäldenärerna inte hade haft ett subsidiärt ansvar hade borgenären 

inte fått betalt för bristen som uppkom hos en gäldenär. Genom att 9 § 1 st. PreskL om-

vandlar det solidariska ansvaret till delat ansvar bör även det som hade ett nära samband 

med det ursprungliga solidariska ansvaret inbakas i denna omvandling. 2 § 2 st. SkbrL får 

anses som en förklaring hur det solidariska ansvaret ser ut efter det har skett en ytterligare 

omständighet och skulle det solidariska ansvaret förändras enligt 9 § 1 st. PreskL bör även 

det som stadgat i 2 § 2 st. följa med i denna omvandling. För skulle det solidariska ansvaret 

i 2 § 1 st. SkbrL upphöra att gälla bör inte stadgandet i 2 § 2 st. SkbrL längre vara aktuellt 

då det bygger på det solidariska ansvaret som stadgas i 2 § 1 st. SkbrL. Walin är även av 

samma ståndpunkt, att när 9 § 1 st. SkbrL omvandlar det solidariska ansvaret till delat an-

                                                
168 Walin, s. 37. 
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svar ska inte fördelningen enligt 2 § 2 st. 2 men. SkbrL tillämpas utan fördelningen ska 

istället ske enligt 9 § 2 st. PreskL.169  

Genom att se hur reglerna systematiskt är uppbyggda skulle förhållandet mellan 2 § 2 st. 2 

men. SkbrL och 9 § 2 st. PreskL kunna ses som en tidsaxel. Där 2 § 2 st. 2 men. SkbrL re-

glerar hur bristen ska fördelas så länge gäldenärerna svarar solidariskt. När det sedan sker 

en preskription av en del av skulden upphör det solidariska ansvaret och gäldenärerna an-

svarighet är därefter delad, enligt 9 § 1 st. Vid fördelning av bristen bör det beaktas att an-

svaret numera är delat och fördelningen bör således ske således enligt 9 § 2 st. PreskL, då 2 

§ 2 st. 2 men. SkbrL utgår ifrån att gäldenärerna svarar solidariskt.  

    Preskriptionstidpunkt för en gäldenärs 
     del av skulden 

 

Gäldenärerna svarar solidariskt enligt 2 § 1 st. SkbrL Gäldenärernas ansvar är numera delat enligt 9 § 1 st. PreskL 

Fördelningen av bristen sker enligt 2 § 2 st. 2 men. SkbrL Fördelningen av bristen sker numer enligt 9 § 2 st. PreskL 

 

Istället för att se reglerna som kolliderande bör stadgandena i 2 § 2 st. 2 men. SkbrL och 9 § 

2 st. PreskL ses som ett sammanhängande system. 2 § 2 st. 2 men. SkbrL fördelar bristen så 

länge det inte sker en preskription. När det tillkommer en ytterligare omständighet som inte 

är beaktad i 2 § 2 st. 2 men. SkbrL men är reglerad i 9 § 2 st. PreskL bör 9 § 2 st. PreskL 

fördelning av bristen vara den som ska tillämpas. Enligt detta synsätt tar således 9 § 2 st. 

PreskL vid efter 2 § 2 st. 2 men. SkbrL när skulden preskriberas i förhållande till en gälde-

när. Systematiken bakom rättsreglerna talar för att 9 § 2 st. PreskL ska vinna företräde 

framför 2 § 2 st. 2 men. SkbrL när fordran på en gäldenär har preskriberats. 

Enligt 9 § 2 st. PreskL ska borgenären svara för den del av bristen som den gäldenären vars 

skuld har preskriberats skulle gjort. Anledning till att bristen inte endast ska bäras av kvar-

varande gäldenärer är för att de kvarvarande gäldenärerna inte ska läggas till last då en bor-

genär har försummat att avbryta preskriptionen mot en medgäldenär. Vid ingåendet av 

skuldförbindelsen har troligtvis gäldenärerna medtagit i sin beräkning att ifall någon av de-

ras medgäldenärer skulle hamna på obestånd skulle dennes andel fördelas på ett visst antal 

gäldenärer. Att en gäldenärs skuld preskriberas kan det inte anses utgöra skäl till att bristen 

fördelas mellan ett mindre antal personer. För den preskriberade delen av fordran beror på 
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att borgenären inte har avbrutit preskriptionen och kvarvarande gäldenärer har således inte 

del i att en gäldenär är fri från sin skuld. Det ter sig lämpligt att den som olägenheterna här-

rör ifrån får bära konsekvenserna härav.  

Enligt 2 § 2 st. 2 men. SkbrL ska bristen endast fördelas mellan kvarvarande gäldenärer. 

Borgenärer ska således inte bära en del av bristen enligt 2 § 2 st. 2 men. SkbrL, till skillnad 

från 9 § 2 st. PreskL. Det leder således till att de kvarvarande gäldenärerna får bära en 

större del av bristen än vad fallet skulle varit om skulden inte hade preskriberats i förhål-

lande till en gäldenär. Stadgandet i 2 § 2 st. 2 men. SkbrL tar främst sikte på att skydda gäl-

denärerna, att den gäldenär som har betalt den del som belöper på den gäldenär som är på 

obestånd inte ska behöva stå för hela summan, utan bristen ska fördelas mellan gäldenärer-

na. Att borgenären inte ska bära en del av bristen enligt 2 § 2 st. 2 men. SkbrL beror tro-

ligtvis på att den paragrafen inte beaktar förhållandet att en gäldenärs skuld har preskribe-

rats. Utan stadgandet tar sikte på situationen där alla gäldenärers skuld kvarstår och en brist 

uppkommer hos någon av gäldenärerna. Ifall borgenären skulle få bära en del av bristen i 

denna situation skulle vara underligt. För att flera gäldenärer har åtagit sig att solidariskt 

svara för skulden och borgenären handlande har inte medverkat till att gäldenärerna får 

bära en större del av skulden än vad som var åsyftat från början.  

Skulle emellertid skulden preskriberats i förhållande till en gäldenär uppkommer en faktor 

som beror på hur borgenären har handlat. Gäldenärsantalet att fördela bristen mellan 

minskar och det beror på att borgenären inte varit uppmärksam att göra ett preskriptions-

avbrott mot varje gäldenär. Det bör inte anses vara rimligt att kvarvarande gäldenärer ska 

bära större del av bristen på grund av att borgenären har försummat att avbryta preskript-

ionen mot en gäldenär. Vilket inte heller bör vara det som åsyftas med 2 § 2 st. 2 men. 

SkbrL. Att tillämpa 2 § 2 st. 2 men. SkbrL:s fördelning när en av gäldenärernas skuld har 

preskriberats ger ett obilligt resultat för övriga medgäldenärer. För kvarvarande gäldenärer 

har inte del i att skulden har preskriberats för en gäldenär och de bör således inte ligga de 

kvarvarande gäldenärerna till last att det skett en preskription. Den rimligare lösningen 

borde vara att borgenären får bära hela den gäldenärs del av bristen vilken fordran har pre-

skriberats mot då olägenheten att det är färre gäldenärer att fördelas bristen mellan härrör 

från borgenären. Ifall fördelningen av bristen sker enligt 9 § 2 st. PreskL får kvarvarande 

gäldenärer bära lika stor del av bristen som om det inte hade skett en preskription, (jämför 

exempel 1 i avsnitt 2.1.3 och exempel 3 i avsnitt 2.2.2) vilket inte är fallet om fördelningen 

sker enligt 2 § 2 st. 2 men. SkbrL. Att bristen skulle fördelas enligt 2 § 2 st. 2 men. SkbrL 
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när den var utfäst i ett skuldebrev medan den skulle fördelas enligt 9 § 2 st. PreskL ifall det 

inte var ett skuldebrev i SkbrL:s mening kan inte anses vara motiverat. För att det solida-

riska ansvaret i 2 § SkbrL är inte endast utmärkande vid utfärdandet av ett skuldebrev, då 2 

§ SkbrL är lämplig för analogisk tillämpning på ett flertal olika utfästelser. Det kan således 

anses att 2 § SkbrL är en allmän rättsprincip som blivit stadgad i lag.170 Då 2 § SkbrL inte 

anses vara specifikt utformad för att endast reglera skuldebrev kan det inte finnas anledning 

till att göra åtskillnad mellan skuldebrev och andra fordringar utan företeelserna bör bedö-

mas på samma sätt i frågan om hur bristen ska fördelas.  

Vid beaktande av det ovanstående kan förenlighet uppnås mellan 2 § 2 st. 2 men. SkbrL 

och 9 § 2 st. PreskL genom att tolka reglerna i förhållande till varandra. Genom att 2 § 2 st. 

2 men. SkbrL tillämpas när flera gäldenärer gemensamt utfärdat ett skuldebrev fram till 

dess att skulden preskriberats i förhållande till en gäldenär. När preskription har skett bör 

fördelningen av bristen istället ske enligt 9 § 2 st. PreskL. Att 2 § 2 st. 2 men. SkbrL får 

lämna företräde till 9 § 2 st. PreskL när skulden har preskriberats för en gäldenär bör inte 

anses som en oacceptabel lösning. 2 § 2 st. 2 men. SkbrL betydelse kommer inte att under-

grävas, utan regeln behåller sin relevans i situationer innan preskription sker, vilket även 

bör vara situationerna som 2 § 2 st. 2 men. SkbrL är uppförd efter.  
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5 Slutsats 
När fler gäldenärer solidariskt svarar för ett utfärdat skuldebrev och skulden preskriberas 

för en gäldenär, och en brist uppkommer hos en kvarvarande gäldenärer ger 2 § 2 st. 2 

men. SkbrL och 9 § 2 st. PreskL två lösningar hur bristen ska fördelas. Enligt 2 § 2 st. 2 

men. SkbrL ska bristen fördelas mellan gäldenärerna medan 9 § 2 st. PreskL stadgar att gäl-

denärerna och borgenären ska bära ansvaret för bristen. 9 § 2 st. PreskL och 2 § 2 st. 2 

men. SkbrL ger således skilda rättsföljder och tillämpas den ena regeln utesluts därmed en 

tillämpning av den andra. För att lösa regelkollisionen finns det två vedertagna metoder 

som rättstillämparen kan använda. Rättstillämparen kan antigen välja att lösa regel kollis-

ionen genom att tillämpa någon av derogationsreglerna eller att försöka omtolka stadgan-

dena så att en harmoni mellan reglerna uppnås.  

Det går emellertid inte att lösa lagkollisonen mellan 2 § 2 st. 2 men. och 9 § 2 st. PreskL 

genom att använda derogationsreglerna lex superior eller lex specialis. För att lex superior-regeln 

ska kunna användas krävs det att reglerna är intagna i författningar av olika dignitet. Det är 

inte fallet vid kollisionen mellan 2 § 2 st. 2 men. SkbrL och 9 § 2 st. PreskL och därför ute-

sluts en lösning av regelkollisionen med denna derogationsregel. Förutsättningen vid an-

vändandet av lex specialis-regeln för att lösa en regelkollision är att den ena regeln är special-

regel till den andra. I kollisionen mellan 2 § 2 st. 2 men. SkbrL och 9 § 2 st. PreskL går det 

inte att utröna vilken av reglerna som är specialregel, vilket gör lex specialis-regeln oanvänd-

bar för att lösa kollisionen.  

Vid tillämpandet av derogationsregeln lex posterior ges lösningen att 9 § 2 st. PreskL ska 

vinna företräde framför 2 § 2 st. 2 men. SkbrL. Argumenten bakom lex posterior-regeln är 

dock lite stel. Det bör inte vara motiverat att 9 § 2 st. PreskL ska ges företräde framför 2 § 

2 st. 2 men. SkbrL endast på grund av att 9 § 2 st. PreskL är den nyaste regeln. Lex posterior-

regeln lämpar sig bäst för att avgöra en regelkollision ifall den ena regeln är att anse som 

föråldrad och den senare regeln bäst återspeglar samhällets synsätt på hur situationen borde 

lösas. Det kan dock inte anses finnas en sådan relation mellan 2 § 2 st. 2 men. SkbrL och 9 

§ 2 st. PreskL då 2 § 2 st. 2 men. SkbrL får trots sin ålder anses vara tidsenlig. Emellertid så 

uppnås samma lösning i regelkollisionen med metoden att tolka reglerna i harmoni med 

varandra, som resultat blev med användandet av lex posterior-regeln.  

Motiveringen bakom den harmoniserade tolkningen är mera anpassad till lagstadgandena 

genom att ändamålet med reglerna och systematiken mellan reglerna granskas. Så fast att 
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argumenten bakom varför 9 § 2 st. PreskL ska vinna företräde framför 2 § 2 st. 2 men. 

SkbrL enligt lex posterior-regeln inte kan anses vara välgrundade bör det anförda bakom den 

harmoniserade tolkningen kunna ge tillräckliga skäl för att 9 § 2 st. PreskL ska få företräde.  

Genom att varken lex superior- eller lex specialis-regeln kan användas för att lösa normkollis-

ionen och att lex posterior-regeln och den harmoniserade tolkningen ger samma resultat, bör 

rättsläget vara klart. Förhållandet mellan 9 § 2 st. PreskL och 2 § 2 st. 2 men. SkbrL är såle-

des att 9 § 2 st. PreskL ska vinna företräde i frågan om hur bristen som belöper på en gäl-

denär ska fördelas, när flera gäldenärer solidariskt svarar för ett utfärdat skuldebrev och en 

medgäldenärs skuld har preskriberats. 
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