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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i köplagen (1990:931) 

Utfärdad den 16 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 63 § köplagen (1990:931) ska ha 

följande lydelse. 

63 §2    Har en part försatts i konkurs, får konkursboet inträda i avtalet. Mot-

parten får kräva att boet inom skälig tid ger besked om det vill inträda. 

Om konkursboet inträder i avtalet, och tiden för motpartens fullgörelse är 

inne, får motparten kräva att boet fullgör sin prestation eller att boet, om 

anstånd har beviljats, utan oskäligt uppehåll ställer godtagbar säkerhet för 

sin fullgörelse. Är tiden för motpartens fullgörelse inte inne, får motparten 

kräva säkerhet om det av någon särskild anledning är nödvändigt för att 

skydda denne mot förlust. 

Om boet inte inom skälig tid efter motpartens krav enligt första stycket 

inträder i avtalet eller inte ställer säkerhet enligt andra stycket, får motparten 

häva köpet. 

Om varan överlämnas till konkursboet efter det att köparen försatts i 

konkurs och betalning inte har skett, får säljaren kräva att varan lämnas till-

baka. Varan behöver dock inte lämnas tillbaka, om betalning sker genast 

eller, i fall då köpesumman inte ännu har förfallit till betalning, konkursboet 

inom skälig tid efter uppmaning ställer godtagbar säkerhet för betalningen. 

Om konkursboet har sålt varan eller på annat sätt har förfogat över den så 

att den inte kan lämnas tillbaka väsentligen oförändrad och oförminskad, ska 

konkursboet anses ha inträtt i avtalet. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande om varan överlämnats till köparen

efter att denne ansökt om företagsrekonstruktion enligt den upphävda lagen 

(1996:764) om företagsrekonstruktion. 

På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

Erik Tiberg 

(Justitiedepartementet) 

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375. 
2 Senaste lydelse 1996:776. 
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