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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-18 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Bo Svensson 

samt justitierådet Erik Nymansson. 

 

Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg 

 

Enligt en lagrådsremiss den 11 juni 2015 (Justitiedepartementet) har 

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, 

2. lag om ändring i utsökningsbalken, 

3. lag om ändring i lagen (1939:6) om frihet från kvarstad för vissa 

luftfartyg, 

4. lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luft-

fartyg, 

5. lag om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges till-

träde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande 

av rätt till luftfartyg, 

6. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979), 

7. lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan 

näringsidkare m.fl., 

8. lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, 

9. lag om ändring i luftfartslagen (2010:500). 
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Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Sara 

Skouras. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Allmänt 

 

I remissen föreslås att relevanta delar av konventionen om interna-

tionella säkerhetsrätter i lösa saker (Kapstadskonventionen) och det 

till konventionen hörande protokollet om särskilda frågor rörande luft-

fartsobjekt (luftfartsprotokollet) ska inkorporeras och gälla som 

svensk lag. Detta avses genomföras genom den föreslagna lagen 

om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, vilken även innehåller 

vissa bestämmelser som motiveras av Sveriges förklaringar till vissa 

artiklar i konventionen. Härutöver föreslås vissa andra lagändringar 

som berör bl.a. förhållandet mellan olika säkerhetsrätter. 

 

Lagrådet noterar att texterna i konventionen och protokollet är omfat-

tande och bitvis svårtillgängliga. Även förhållandet till EU-rätten är 

komplicerat. Det har samtidigt bedömts som angeläget att åstad-

komma ett enhetligt internationellt regelsystem för säkerhetsrätter i 

luftfartsobjekt. Lagrådet har därför förståelse för att regeringen valt 

inkorporering som huvudmetod för att införliva konventionen och pro-

tokollet. Lagrådet konstaterar samtidigt att det inte inom ramen för en 

sedvanlig lagrådsgranskning är möjligt att förutse alla tolkningsfrågor 

som den föreslagna lagstiftningen eventuellt kan komma att ge upp-

hov till. Remissen har dock fått en noggrann beredning och Lagrådet 

kan i allt väsentligt ansluta sig till de bedömningar som görs. 
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2.7  Förslaget till lag om ändring i lagen om avbetalningsköp mellan 

näringsidkare m.fl. 

 

1 a § 

 

Avsikten med den föreslagna lagtexten torde vara att ett avtal om 

avbetalningsköp mellan näringsidkare i regel ska följa 1978 års lag 

om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. Om emellertid avtalet 

innehåller bestämmelser som ger säljaren en säkerhetsrätt som 

också omfattas av lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa sa-

ker, ska den nya lagen ha företräde i fråga om säkerhetsrätten me-

dan avtalet i övrigt ska följa 1978 års lag. Detta framgår emellertid 

inte av den föreslagna lagtexten.  

 

Enligt Lagrådets mening bör bestämmelsen omformuleras så att det 

tydligt framgår att avsikten är att den nya lagen ska ha företräde 

framför 1978 års lag när det gäller säkerhetsrätter som omfattas av 

båda lagarna. 

 

2.8  Förslaget till lag om ändring i lagen om företagsrekonstruktion 

 

1 kap. 4 § 

 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts angående lagförslaget 2.7.     

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 


