
  

JURIDISKA INSTITUTIONEN 

Stockholms universitet 

 

 

 

 

 

Lex rei sitae och säkerhetsrätter 

i lösöre vid gränsöverskridande 

handel inom EU 

- är effekten av reglerna 

handelshindrande och är en 

harmonisering möjlig? 

Linn Lestrup 

 

 

Examensarbete i internationell privat- och processrätt, 30 hp 

Examinator: Göran Millqvist 

Stockholm, Vårterminen 2014 



1 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

BETECKNINGAR OCH FÖRKORTNINGAR ................................................................... 3 

1. INLEDNING ..................................................................................................................... 4 

1.1 BAKGRUND ..................................................................................................................... 4 

1.2 PROBLEMFORMULERING .................................................................................................. 6 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ..................................................................................... 6 

1.4 METOD ............................................................................................................................ 7 

1.5 AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................ 8 

1.6 DISPOSITION .................................................................................................................... 9 

2. SVENSK SAKRÄTT ...................................................................................................... 10 

2.1 ALLMÄNT ...................................................................................................................... 10 

2.2 KRAV FÖR SAKRÄTTSLIGT SKYDD ................................................................................. 11 

2.3 ÄGANDERÄTT ................................................................................................................ 13 

2.4 ÄGARFÖRBEHÅLL I SVENSK RÄTT .................................................................................. 14 

3. SVENSK IP-RÄTT ........................................................................................................ 15 

3.1 ALLMÄNT OM TILLÄMPLIG LAG ..................................................................................... 15 

3.1.1 Svensk internationell sakrätt; tillämplig lag på säkerhetsrätter och lex rei sitae 18 

4. LEX REI SITAE I SVENSK RÄTTSPRAXIS ............................................................. 20 

4.1 INLEDANDE KOMMENTAR .............................................................................................. 20 

4.2 NJA 1978 S. 593 ........................................................................................................... 21 

4.3 NJA 1984 S. 693 ........................................................................................................... 22 

4.4 AVSLUTANDE REFLEKTIONER ........................................................................................ 25 

5. EU-RÄTTENS GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER OCH FRI RÖRLIGHET FÖR 

VAROR ................................................................................................................................... 26 

5.1 INLEDANDE KOMMENTAR .............................................................................................. 26 

5.2 PROBLEMATIKEN ........................................................................................................... 27 

5.3 GÄLLANDE RÄTT OCH PRAXIS AVSEENDE FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR ........................... 30 

5.3.1 Den handelshindrande effekten för indirekt och slumpmässig ............................ 33 

5.3.2 Marknadstillträdestest .......................................................................................... 36 

5.4 PRÖVNING AV HURUVIDA LAGVALSREGLER OCH SAKRÄTT KAN STÅ I STRID MED EU-

RÄTT ...................................................................................................................................... 37 

5.4.1 Svensk rätt ............................................................................................................ 40 

5.4.2 Rättfärdigande och proportionalitet .................................................................... 41 

5.4.3 Svensk rätt diskriminerande i EU-rättslig mening ............................................... 45 

5.5 AVSLUTANDE REFLEKTIONER ........................................................................................ 46 

6. HARMONISERINGSARBETE .................................................................................... 47 



2 

 

6.1 INLEDANDE KOMMENTAR .............................................................................................. 47 

6.2 NÅGRA INTERNATIONELLA HARMONISERINGSARBETEN ................................................ 48 

6.3 AKADEMISKA PROJEKT KRING EN EUROPEISK CIVILLAG: PECL OCH DCFR ................. 51 

7. ALTERNATIV FÖR HARMONISERING ................................................................. 54 

7.1 INLEDANDE KOMMENTAR .............................................................................................. 54 

7.2 HARMONISERING AV IP-RÄTTSLIGA LAGVALSREGLER .................................................. 55 

7.2.1 Lex rei sitae som anknytningskriterium ............................................................... 56 

7.3 INFÖRANDE AV ETT TIDSREKVISIT ................................................................................. 60 

7.4 HARMONISERING AV MATERIELLA SAKRÄTTSLIGA REGLER ........................................... 61 

7.4.1 Ersättande instrument .......................................................................................... 62 

7.4.2 Partiell harmonisering ......................................................................................... 65 

7.4.3 Internationell konvention eller lagmodell/rekommendation ................................ 67 

7.4.4 Harmonisering genom EU-domstolens praxis ..................................................... 68 

7.4.5 Ett parallellt instrument med separata och gemensamma säkerhetsrätter .......... 69 

7.5 AVSLUTANDE REFLEKTIONER ........................................................................................ 74 

8. SAMMANFATTANDE SLUTSATS ............................................................................ 76 

9. KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................................ 79 

 

  



3 

 

Beteckningar och förkortningar 
 

Cape Town-konventionen The UNIDROIT Convention on International Interest in Mobile 

Equipment 2001 

CFR  Common Frame of Reference 

DCFR   Draft Common Frame of Reference 

EG   Europeiska Gemenskapen 

EGT   Europeiska gemenskapernas (officiella) tidning  

EU   Europeiska unionen  

EU-domstolen  Europeiska Unionens Domstol 

Europadomstolen  Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

EUT   Europeiska unionens (officiella) tidning  

FEUF   Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt  

HD   Högsta domstolen 

IKL Lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp 

av lösa saker 

JT   Juridisk Tidskrift 

LKL Lag (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i 

säljarens vård kvarbliva 

NJA   Nytt Juridiskt Arkiv  

PECL   Principles of European Contract Law 

REG  Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas domstol och 

förstainstansrätt 

SGECC  Study Group on A European Civil Code 

SvJT   Svensk Juristtidning  

UCC   Uniform Commercial Code  

UNCITRAL   United Nations Commission on International Trade Law  

UNIDROIT   The International Institute for the Unification of Private Law  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund  

 

I dagens samhälle är internationell kontakt och handel över landsgränser en del av vardagen 

både för privatpersoner och inom näringslivet. Internationella avtal och gränsöverskridande 

handel ger ständigt upphov till möten mellan olika rättsordningars regler och målsättningen 

om förutsebarhet för berörda parter är en stor utmaning eftersom det är svårt för dem att ha 

kännedom om gällande regelverk i andra länder. Den stora internationalisering som har skett 

inom handeln och på de finansiella marknaderna har skapat ett behov av att harmonisera eller 

unifiera lagstiftningen på olika rättsområden.  

 

Harmonisering eller unifiering kan uppnås på olika sätt, bl.a. genom lagvals- eller 

jurisdiktionsprinciper eller genom gemensamma materiella regler, och kan åstadkommas 

genom konventioner, soft law i form av lagmodeller eller annat harmoniseringsarbete.
1
 Ett 

omfattande harmoniseringsarbete inom Europeiska unionen (EU) har under en längre tid ägt 

rum, bl.a. inom avtalsrätten, köprätten och skadeståndsrätten.
2
 Även stora delar av den 

internationella privaträttens regler (IP-rätten) har ansetts nödvändiga att harmonisera. IP-

rätten aktualiseras just när tvister har anknytning till mer än ett land och reglerar 

gränsöverskridande lagkonflikter och jurisdiktionsfrågor, dvs. där två eller fler rättsordningar 

hamnar i konflikt med varandra. Den reglerar vilka domstolar som är behöriga att ta upp en 

tvist, vilket lands lag som ska tillämpas och slutligen var domen eller beslutet kan och ska 

erkännas och verkställas. IP-rätten har på många områden harmoniserats i syfte att skapa ett 

regelsystem inom EU som ska underlätta och stärka den inre marknaden. Detta innebär att den 

svenska IP-rätten numera till mycket stor del består av direkt tillämplig EU-rätt. Dessa regler, 

liksom internationella IP-rättsliga principer, får allt större betydelse för både praktik och 

rättsutveckling på området. 

 

Ett område som påverkas av internationaliseringen, men som ännu inte har harmoniserats eller 

unifierats på vare sig IP-rättslig eller materiell nivå, är sakrätten. Sakrätten handlar om att 

värdera och systematisera olika giltiga anspråk på egendom eller fordringar och fastställa hur 

dessa förhåller sig till varandra. Sakrätten berör därför inte enbart parterna i ett avtal, utan 

också tredje man. Säkerhetsrätter i lös egendom är en form av sakrätt som påverkas starkt av 

den pågående internationaliseringen och ger upphov till svår problematik. En giltig 

säkerhetsrätt i lösöre är effektiv gentemot tredje man och berättigar således parten 

företrädesrätt framför andra borgenärer för sitt anspråk i det belastade lösöret.  

                                                 

 
1
 Gorton, Lindell-Frantz, s. 44-45.  

2
 Hatzidaki-Dahlström, s. 8. 
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Sakrättsliga principer och äganderättens övergång skiljer sig betydligt mellan olika 

rättsordningar och internationellt harmoniseringsarbete på detta område är komplicerat. En av 

orsakerna till skillnaderna ligger i att olika jurisdiktioner har olika rättsliga modeller och ser 

på samma ekonomiska nödvändigheter på olika sätt. En typ av säkerhetsrätt som är vanligt 

förekommande i internationella köpavtal är förbehållsklausuler av olika slag. Om det 

föreligger en sådan klausul, exempelvis ett ägarförbehåll, i en sak som förflyttas mellan olika 

länder kan olika rättsordningar bli tillämpliga beroende på var saken befinner sig och när. 

Säkerhetsrätters giltighet och räckvidd varierar mellan olika rättsordningar, vilket medför 

problem inom internationell handel. En innehavare av en giltig säkerhetsrätt, som på grund av 

motpartens insolvens vill göra gällande separationsrätt eller förmånsrätt för den aktuella 

egendomen, påverkas således starkt av vilken rättsordning som blir tillämplig på tvisten. 

 

På sakrättens område har den europeiska IP-rätten harmoniserats genom bindande regler om 

jurisdiktion och verkställighet och erkännande av domar och beslut
3
, men däremot inte om 

lagval i sakrättsliga tvister. För frågor kring säkerhetsrätters giltighet och verkan mellan 

avtalsparterna tillämpas avtalsstatutet, dvs. den lag som är tillämplig på avtalet genom vilken 

sakrätten stiftades, men detta gäller inte gentemot tredje man. Generella principer och 

nationella bestämmelser får därför ta vid och en säkerhetsrätts giltighet avgörs i enlighet med 

nationell obligationsrätt, sakrätt och obeståndsrätt. Det förutsätter att det först fastställs vilken 

denna nationella lagstiftning är.
4
  

 

Även i svensk rätt saknas uttryckliga bestämmelser om lagval vid sakrättsliga tvister och 

principer har utvecklats genom rättspraxis. När ett lagval ska göras i en internationell 

sakrättslig tvist är idag den s.k. lex rei sitae-regeln generellt accepterad. Denna princip gäller 

även i Sverige. Principen innebär att tillämplig lag är lagen i det land där saken befann sig vid 

tiden för den händelse vars sakrättsliga verkningar ska bedömas. Detta innebär att parterna 

måste förutse var saken kommer att befinna sig i framtiden och sätta sig in i den utpekade 

rättsordningen.
5
 Som kommer att framgå nedan har lex rei sitae-regeln kritiserats bl.a. därför 

att lagvalet för säkerhetsrätter, i kombination med olikheterna i den materiella rätten, är 

oförenlig med principen om fri rörlighet för varor och kapital på den gemensamma 

marknaden. Mot bakgrund av detta har en harmonisering av de sakrättsliga regelverken 

ansetts nödvändig.  

 

 

                                                 

 
3
 EG-förordning nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på 

privaträttens område, ”Bryssel I-förordningen”. 
4
 Persson, Förbehållsklausuler II, s. 274. 

5
 Håstad, JT (2002-03) s. 750. 
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1.2 Problemformulering 

 

Som framgått ovan kan svårlösliga kollisionsrättsliga problem uppkomma i samband med 

säkerhetsrätter, vilka ofta aktualiseras i förhållande till tredje man vid exempelvis konkurs 

eller utmätning.
6
 Det saknas enhetlig internationell lagstiftning både på den materiella 

sakrättens område och om den IP-rättsliga lagvalsfrågan, och tillämplig lag i sakrättsliga 

tvister avgörs av nationell IP-rätt. På grund av de olikheter som föreligger mellan 

rättsordningar med avseende på äganderättens övergång, sakrättsliga principer och olika typer 

av säkerhetsrätter, kan en situation uppstå där en säkerhetsrätt erkänns och anses giltig i ett 

land, men underkänns som säkerhet när saken förflyttas till ett annat land. En säkerhetsrätts 

giltighet beror alltså på i vilket land den sakrättsliga tvisten uppstår och avgörs.  

 

I internationell handel är det av vikt att en säkerhetsrätt fortsätter äga giltighet gentemot tredje 

man efter en förflyttning av saken. Att säkerhetsrätter skapade i ett annat land inte alltid 

godtas innebär risktagande och höga transaktionskostnader, vilket kan få en 

handelshämmande effekt och utgöra ett hinder för den fria rörligheten för varor och kapital. 

Samtidigt föreligger svårigheter med ett oinskränkt godkännande av utländskt skapade 

säkerhetsrätter som inte har någon motsvarighet i de nationella systemen. Detta kan i skapa 

oförutsebarhet, oklarheter i tillämpning och tolkning av de utländska säkerhetsrätterna och 

begränsning av medlemsstaternas behörighet att reglera den nationella sakrätten. Den 

internationella handeln påverkas således starkt av den rättsosäkerhet som numera förekommer 

på grund av bristerna i det gemensamma regelverket respektive olikheterna i de nationella 

rättsordningarna. Därför har krav på reformer av reglerna framförts från flera håll och är 

enligt många att vänta.  

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Jag kommer med utgångspunkt i det ovanstående att utreda de gällande IP-rättsliga 

principerna om lagval för säkerhetsrätters giltighet i Sverige samt hur dessa påverkas av 

samarbetet inom EU. I detta sammanhang kommer att utredas huruvida medlemsstaternas, 

och framför allt Sveriges, nationella regler på området hindrar handel mellan medlemsstater 

och därmed den fria rörligheten för varor på den inre marknaden. Jag kommer därefter att 

undersöka om, och i så fall i vilken mån, ett arbete mot en harmoniserad EU-rätt på området 

är eftersträvansvärt. Frågor som härvid uppkommer är hur problematiken kring rättsosäkerhet 

på området kan lösas, och om en gemensam reglering på detta område är möjlig. Sedan 

undersöks för- och nackdelar med två tillvägagångssätt; bör den mjukare och enklare vägen 

                                                 

 
6
 Bogdan, Lagkonflikter i utrikeshandeln, s. 50. 
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med nya eller harmoniserade IP-rättsliga regler väljas, eller den svårare men mer effektiva 

vägen med harmonisering av den materiella rätten?  

 

 

1.4 Metod 

 

IP-rätten tillhör de nationella rättsordningarna. Svensk IP-rätt är, i likhet med den materiella 

sakrätten, därmed uppbyggd av de klassiska rättskällorna; svensk lagstiftning, förarbeten, 

praxis och doktrin. Genom att studera och värdera rättskällorna i nyss nämnd ordning, i 

enlighet med den klassiska rättsdogmatiska metoden, fastställs gällande rätt och 

förhållningssätt. Inom den för uppsatsen relevanta IP-rättsliga problematiken saknas skrivna 

lagvalsregler och praxis är begränsad till ett fåtal fall. Jag använder mig i så stor utsträckning 

som möjligt av tillgängliga avgöranden och doktrin relaterad till dessa. IP-rättens 

internationella karaktär innebär även att hänsyn i stor utsträckning tas till innehållet i utländsk 

rätt samt det relativt omfattande internationella samarbetet och dess instrument.
7
 Trots att 

uppsatsen inte innefattar någon komparativ del används information om utländsk rätt löpande 

i syfte att framhålla skillnader och förekommande problematik.  

 

Med anledning av uppsatsens EU-rättsliga inriktning bygger en tämligen stor del av materialet 

på EU-rätt och EU-domstolens avgöranden. Det finns inte någon direkt motsvarighet till de 

svenska förarbetena för tolkningen av EU-rättsliga bestämmelser, men numera publiceras 

kommissionens utredningar i vit- och grönböcker och förslag innehåller ofta både 

motiveringar och kommentarer. Det förekommer även liknande förarbetsuttalanden inom 

Europaparlamentet. Innehållet i sådana förslag kan dock skilja sig betydligt från slutresultatet 

på grund av betydande kompromisser och förhandlingar. I egenskap av rättskälla skiljer de sig 

därmed från svenska förarbeten, där en tydlig lagstiftarvilja kan utläsas.
8
 Den diskussion som 

förs beträffande den fria rörligheten baseras till stor del på EU-domstolens praxis. Mycket 

information finns också att hämta i internationell doktrin och artiklar. Diskussionerna kring 

harmoniseringsarbetet har hämtats både direkt från EU-rättsliga institut, såsom 

kommissionens utredningar, från akademiska projekt och vetenskapliga artiklar på området. 

 

Stor vikt läggs vid både svensk och utländsk primär och sekundär litteratur, och källorna 

används som rekommendationer för rättens tillämpning och för att fastslå både gällande rätt 

och vilken utveckling som bör eftersträvas (de lege lata respektive de lege ferenda). Jag 

redogör löpande för både gällande rätt och personliga uppfattningar och slutsatser. I de fall jag 

redogör för författares uppfattningar i doktrin hänvisar jag uttryckligen till dessa. 

                                                 

 
7
 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 24. 

8
 Hettne, Eriksson, s. 67. 
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1.5 Avgränsningar 

 

Uppsatsens inriktning aktualiserar ett flertal frågeställningar och områden. IP-rätt, sakrätt och 

EU-rätt berörs, vilka alla är komplexa områden av stor omfattning. Det har därför varit 

nödvändigt att begränsa urvalet av ämnen och information. 

 

I den sakrättsliga delen berörs varken bruksrätter eller övriga belastningar, medan 

säkerhetsrätter är av stor relevans för undersökningen av aktuell problemformulering. Jag 

berör endast säkerhetsrätter i lösöre och således inte övrig lös egendom såsom fordringar, 

immaterialrätter och värdepapper. Inte heller frågeställningar kring fast egendom behandlas. 

På sakrättens område och avseende tredjemanskonflikter har jag också valt att utelämna 

singularsuccession och godtrosförvärv. 

 

Trots att många säkerhetsrätter är av intresse behandlas endast ägarförbehåll, eftersom denna 

form av säkerhetsrätt är ett framträdande exempel på förekommande problematik på området. 

Trots att även säkerhetsöverlåtelser har aktualiserats i svensk rättspraxis på området lämnas 

detta utanför framställningen, med undantag för diskussion kring Högsta domstolens 

resonemang i aktuella domar. Alla andra former av säkerhetsrätter faller helt utanför 

framställningen i denna uppsats.  I den IP-rättsliga framställningen diskuteras endast enligt 

vilken lag säkerhetsrätters tillkomst och fortbestånd ska bedömas, och således inte reglerna 

kring dess upphörande.  

 

Jag har valt att fokusera på den europeiska problematiken och företar ingen omfattande 

komparativ studie av andra medlemsstaters rättsordningar. I exemplifierande syfte omnämns 

vissa tyska regler, enbart för att belysa skillnader mellan EU:s medlemsstater och konkretisera 

problematiken. Regler i andra rättsordningar lyfts även fram i syfte att illustrera i 

sammanhanget uppkomna problem och lösningar och jag vill reservera mig för oklarheter 

avseende gällande rätt i dessa system.  

 

Avseende de europeiska IP-rättsliga regelverken redogör jag endast översiktligt för den s.k. 

Rom I-förordningen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. Varken bakgrund eller omfång 

av Bryssel I-förordningen om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens 

område, Bryssel II-förordningen om domstols behörighet och verkställighet av domar i 

äktenskapsmål och mål om föräldraansvar eller Rom II-förordningen om tillämplig lag för 

utomobligatoriska förpliktelser beskrivs. Dessa regelverk är av stor betydelse inom den 

europeiska IP-rätten och har inneburit en förenkling av lagval och de formaliteter som finns 

för ömsesidig verkställighet och erkännande av domar, men deras ämnesområden faller 

utanför ramen för denna uppsats. 
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1.6 Disposition 

 

Uppsatsen är, utöver detta inledande kapitel, uppdelad i sju kapitel. Vissa kapitel avslutas med 

en kortare sammanfattning med såväl deskriptiva inslag som avslutande reflektioner. 

 

I kapitel två presenteras relevanta delar av den svenska sakrätten. Kapitlet innehåller en kort 

introduktion till grundläggande sakrättsliga principer i den svenska rättsordningen, i syfte att 

ge läsaren en förståelse för hur giltighet av säkerhetsrätter bedöms. Här presenteras även 

reglerna för giltiga ägarförbehåll.  

 

I kapitel tre redogörs för principer och regler avseende lagval i svensk IP-rätt. Här presenteras 

den för uppsatsen viktiga lagvalsregeln lex rei sitae.  

 

Kapitel fyra presenterar den tunna rättspraxis som finns på området i form av tre prejudikat 

från Högsta domstolen, varav två är av direkt intresse för uppsatsens frågeställning. Här 

återges översiktligt domstolens resonemang i dessa två fall samt ett urval av åsikter och 

uppfattningar som framkommit i doktrin. Utifrån detta förs även ett resonemang kring 

lämpligheten av de svenska reglerna och principerna samt huruvida de överensstämmer med 

framtida målsättningar på området. 

 

I kapitel fem behandlas EU:s grundläggande principer och den fria rörligheten på den inre 

marknaden. Här redogörs för EU-domstolens praxis för att klargöra hur hinder av den fria 

rörligheten för varor bedöms. Utifrån denna praxis kommer jag att presentera uppfattningar 

kring, och ta ställning till, huruvida IP-rättens lagvalsregel lex rei sitae i kombination med 

olikheter i medlemsstaters materiella sakrätt verkar handelshindrande i EU-rättslig mening.  

 

Kapitel sex och sju handlar slutligen om harmoniseringsarbetet inom EU. Här presenteras 

vissa projekt och åsikter om både harmonisering av IP-rättens lagvalsregler och 

medlemsstaternas materiella sakrätt. Kapitlen avslutas med en sammanfattning och en kort 

redogörelse för min egen uppfattning om eventuella framtida harmoniseringsåtgärder. I 

diskussionen lyfts även EU:s målsättningar samt tidigare och pågående diskussioner fram. 

 

I kapitel åtta redogör jag för framställningens slutsats och besvarar sammanfattningsvis min 

frågeställning.  
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2. Svensk sakrätt 
 

2.1 Allmänt 

 

Begreppen sakrätt respektive fordringsrätt används på olika sätt i doktrin. Den definition av 

sakrätt som används här är att sakrätter är sådana anspråk och rättigheter som är skyddade mot 

tredje man, medan s.k. fordringsrätter inte är sakrättsligt skyddade.
9
 Sakrätten reglerar 

kollisioner mellan parter som var för sig har ett obligationsrättsligt giltigt anspråk. 

Obligationsrättslig giltighet innebär att kravet gäller mellan parterna i ett avtal, men utan 

effekt i förhållande till tredje man.
10

 Typiska sakrättsliga frågeställningar är huruvida 

äganderätten till en sak har övergått med giltig verkan mot tredje man, eller en säkerhetsrätts 

giltighet gentemot tredje man, t.ex. en gäldenärs övriga borgenärer.
11

 Omsättning av 

förmögenhetstillgångar och förvärvares behov att kunna förutse eventuella konsekvenser av 

sitt förvärv kräver ett regelverk som innebär förutsebarhet och trygghet, förebygger 

konkurrerande förvärv och ger företräde åt äldre förvärv framför senare. 

 

Mot bakgrund av de olika konflikter som kan uppstå delas svensk sakrätt upp i två delar. Den 

ena delen är borgenärsskydd, som huvudsakligen handlar om skydd mot andra borgenärer.  

Den andra delen är omsättningsskydd, som huvudsakligen gäller olika typer av godtrosförvärv 

eller dubbeldispositioner, dvs. konkurrerande förvärvare av samma sak.
12

 Anspråken är 

därmed antingen oförenliga avseende samma sak eller så räcker inte tillgångarna för att 

tillgodose alla borgenärers anspråk i en insolvenssituation.
13

 Den del som avser 

godtrosförvärv och hävd kommer inte vidare att behandlas i denna uppsats. 

 

En förutsättning för att sakrättsliga verkningar ska föreligga är att det ursprungliga avtalet är 

obligationsrättsligt giltigt, alltså giltigt mellan avtalsparterna.
14

 Hänsyn måste därvid tas till 

eventuella formkrav, ogiltighetsgrunder eller felaktiga förutsättningar. Det krävs också att den 

överlåtna egendomen är individualiserad. Detta är den s.k. specialitetsprincipen och innebär 

att den som har anspråk på viss egendom måste kunna identifiera saken när separationsrätt 

hävdas.
15

 

 

                                                 

 
9
 Henriksson, s. 46. 

10
  Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 28. 

11
  Bogdan, Lagkonflikter i utrikeshandeln, s. 48.  

12
 Sandstedt, s. 1-2; Henriksson, s. 48-49. 

13
 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 16-17.  

14
 Bogdan, Vänbok till Axel Adlercreutz, s. 61. 

15
 Henriksson, s. 53-56. 
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Det finns många möjliga rättigheter i individuell egendom. Äganderätten är den mest 

långtgående, och övriga särskilda rättigheter kan delas upp i säkerhetsrätter respektive 

bruksrätter, exempelvis nyttjanderätt och servitut. Det förekommer även andra belastningar i 

egendom, t.ex. optionsrätt, ändamålsbestämmelse samt förbud mot överlåtelse eller 

pantsättning av egendom.
16

  

 

För att vid kreditgivning skydda sig mot en motparts kontraktsbrott och risk för att inte få 

betalt för ett anspråk på densamme används ofta säkerhetsrätter. Exempel på säkerhetsrätter är 

panträtt, retentionsrätt, företagshypotek och förbehållsklausuler. Förbehållsklausuler ger 

säljaren rätt att under vissa förutsättningar häva köpet och återta varan, utan krav på besittning 

av densamma. Syftet med ett sådant villkor är att det ska gälla både obligationsrättsligt, dvs. 

mellan de avtalande parterna, och sakrättsligt, dvs. gentemot tredje man. Denna typ av 

säkerhetsrätt behandlas i avsnitt 2.4 nedan. 

 

En person som har giltigt sakrättsligt skydd för en sak som befinner sig hos en gäldenär har 

s.k. separationsrätt i gäldenärens utmätning eller konkurs. Detta innebär att saken undantas 

från utmätningen eller konkursen. För separationsrätt krävs som huvudregel bevarad 

äganderätt och objektsidentitet.
 
Om separationsrätt inte föreligger behöver konkursboet inte 

lämna ut saken till den som hävdar äganderätt, och saken kan tas i anspråk för gäldenärens 

övriga skulder. Om ett giltigt avtal föreligger mellan gäldenären och den som hävdar 

äganderätt till saken har ägaren således endast en giltig fordran gentemot konkursboet för 

värdet av egendomen, eller uppgående till det värde ägaren erlagt till gäldenären, samt 

eventuellt skadestånd till följd av kontraktsbrott. En sådan fordran kommer dock vara 

oprioriterad i konkursen.
17

  

 

 

2.2 Krav för sakrättsligt skydd 

 

Vid köp av fast egendom erhåller köparen som regel skydd mot säljarens borgenärer redan 

genom avtalet, den s.k. avtalsprincipen. Vid köp av lös egendom krävs däremot ytterligare ett 

sakrättsligt moment; en specifik handling, beroende på egendomstyp, som medför att 

sakrättsligt skydd uppkommer. För att ett förvärv ska stå sig mot överlåtarens borgenärer 

krävs enligt svensk rätt att antingen tradition av saken sker, att denuntiation sker eller att 

köpet registreras i enlighet med lag (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i 

säljarens vård kvarbliva
18

 (LKL).
19

  

                                                 

 
16

 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 26. 
17

 A.a., s. 144-145. 
18

 Se 1 § Lag (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva. 
19

 Henriksson, s. 70. 
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Traditionsprincipen är fast förankrad i svensk rätt och besittning är av stor betydelse för de 

sakrättsliga verkningarna.
20

 När en sak säljs ska det vara tydligt att saken inte längre ingår i 

säljarens förmögenhet, och alltså inte kan användas för att tillgodose borgenärers anspråk på 

gäldenären vid en eventuell utmätning eller konkurs. Traditionskravet innebär att förvärvaren 

av en sak får den förvärvade egendomen i sin besittning för att sakrättsligt skydd ska 

uppkomma. Innebörden av besittningen och traditionskravet kan variera beroende på hur 

transaktionen ser ut och vad för egendom som avses. Lämpligheten av ett strikt 

upprättshållande av traditionsprincipen har i viss mån ifrågasatts av både HD och i 

litteraturen.
21

 Det viktigaste har genom rättspraxis kommit att bli att överlåtarens rådighet 

över saken är avskuren. Detta rådighetsavskärande ska inte vara för kortvarigt.
22

  

 

Denuntiation används för fordringar av olika slag, immaterialrätter och kontoförda finansiella 

dokument, där besittning inte kan vara avgörande. Denuntiation används när någon annan än 

överlåtaren ska fullgöra en förpliktelse för att förvärvaren ska kunna tillgodogöra sig saken, 

t.ex. när överlåtelse ska ske av en enkel fordran på tredje man eller av en sak som finns hos 

tredje man. Det innebär i huvudsak att den som har saken i sin besittning ska meddelas om 

överlåtelsen. Krav på rådighetsavskärande för giltig tradition gäller i princip även för 

denuntiation. Överlåtaren ska genom underrättelsen hindras att överlåta saken på nytt och 

denuntiation innebär i de flesta fall publicitet.
23

 

 

Om inte saken överförs från säljaren till köparen direkt, eller denuntiation inte är lämpligt, ska 

köpavtalet publiceras och saken preciseras genom ett registreringsförfarande. För lösöreköp 

finns som komplement till traditions- respektive denuntiationskravet ett 

registreringsförfarande att tillgå enligt LKL. Lagen är tvingande. Registret är systematiserat 

efter överlåtare, och registrering innebär publicitet och att borgenärsskydd men inte 

omsättningsskydd därigenom uppnås. Det krävs kungörelse för att registrering ska kunna ske 

och borgenärsskydd uppkommer 30 dagar efter att ansökan om registrering ingivits till 

Kronofogdemyndigheten, som handhar registreringen. Det finns också exempelvis 

inteckningsregister och pantbrevsregister.
24

 

 

Det är enligt svensk rätt inte tillåtet att avtalsparter kommer överens om att överlåten 

egendom ska kvarbli hos överlåtaren för förvärvarens räkning med verkan mot tredje man, 

                                                 

 
20

 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 211-213; Millqvist, s. 39. 
21

 Millqvist, s. 39. 
22

 Henriksson, s. 72-73 samt NJA 1986 s. 409, NJA 1995 s. 367 och NJA 2007 s. 413. 
23

 A.a., s. 84-85, 89. 
24

 Henriksson, s. 91, 93-97. 
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s.k. constitutum possesorium. För att egendom ska kunna lämnas kvar hos överlåtaren krävs 

således att hänsyn tas till reglerna i LKL.
25

  

 

 

2.3 Äganderätt 

 

Äganderätt, panträtt och nyttjanderätt är exempel på rättigheter som alla avgör vilka 

befogenheter rättighetsinnehavaren har över en sak. Befogenheterna avgör hur innehavaren 

får utnyttja saken, rättsligt kan disponera över densamma samt vilka förpliktelser innehavaren 

har på grund av rättigheten. Det är den rättsliga dispositionen över en sak, t.ex. överlåtande 

eller upplåtande, som kan leda till sakrättsliga konflikter och frågeställningar.
26

 Äganderätten 

har stor betydelse i de flesta rättsordningar och det finns ett starkt intresse av att den som gör 

gällande ett anspråk på äganderätt till en sak är skyddad mot tredje man. Skyddet motiveras 

både av eventuella krav från motpartens borgenärer och av omsättningsskyddet. 

 

För att definiera äganderätten anför Håstad att det är den mest omfattande rätt en person kan 

ha över lösöre med utgångspunkt i fullständig dispositionsrätt med begränsningar som 

inskränker densamma.
27

 Därmed innefattas bl.a. rätten att använda, förändra, förstöra, göra sig 

av med och återkräva lösöre, med effekt gentemot tredje man. Ägaren kan förfoga över sin 

egendom på det sätt denne väljer och kan utestänga andras inblandning, såvida detta inte 

begränsas på grund av lag eller avtal som denne själv ingått eller inverkar menligt på tredje 

mans rätt till egendomen. Äganderätten kan stå för sig själv och kan således, i motsats till 

övriga rättigheter, förekomma utan något partsförhållande.
28

 Det står därför ägaren fritt att 

förbehålla sig villkorad äganderätt till försåld egendom.
29

 

 

Vem som ska anses vara ägare till en viss sak och ägandebegreppets räckvidd skiljer sig 

mellan olika länder och dess rättsordningar. I vissa fall krävs exempelvis endast ett giltigt 

avtal och i andra fall krävs besittning för att äganderätten ska anses övergången. I den svenska 

och nordiska rätten saknas en tydlig precisering av äganderättsbegreppet och utgångspunkten i 

sakrättsliga sammanhang kan sägas vara att äganderätten definieras negativt.
30

 Äganderätten 

är ett relativt begrepp; olika rättsfrågor behandlas för sig och termen äganderätt är inte 

nödvändig för att avgöra reglers innebörd och effekt. Äganderätt är därmed endast intressant 

                                                 

 
25

 Millqvist, s. 137-138; Henriksson, s. 70-77. Det är inte helt klart med utgångspunkt i HD:s praxis var gränsen 

för att borgenärsskydd ska uppnås går i alla situationer. I vissa fall har traditionskravet ansetts innebära att vissa 

transaktioner omöjliggörs, och har därför inte upprättshållits. I dessa fall kan publicitet få en större betydelse. 
26

 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 22-23. 
27

 A.a., s. 23. 
28

 A.a. s. 26. 
29

 Millqvist, s. 97. 
30

 Sandstedt, s. 4-5; Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 23, 26. 
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för att beskriva särskilda aspekter av sakomständigheter och förhållandet mellan två parter.
31

 

Istället för äganderättsbegreppet används ofta begreppen ”bättre rätt” eller ”separationsrätt i 

konkurs” i sakrättslitteraturen. Detta kan jämföras med många andra enhetliga rättssystem, där 

äganderätten anses övergå vid en bestämd tidpunkt och denna tidpunkt och övergång är 

bestämmande för flera rättsfrågor, t.ex. borgenärsskydd, risk för skada och rätt till 

avkastning.
32

 Det nordiska förhållningssättet innebär ett nyanserat, funktionalistiskt och 

dynamiskt system, men kan också uppfattas som svårförståeligt och komplicerat. Det anförda 

är en stor skillnad mellan skandinavisk och kontinental rätt, och skillnader i 

äganderättsbegreppet och dess följder kan medföra skillnader även avseende andra 

sakrättsliga frågeställningar. 

 

 

2.4 Ägarförbehåll i svensk rätt 

 

Ägarförbehåll eller liknande förbehåll om återtaganderätt är en av de vanligaste 

säkerhetsrätterna vid internationella köp. De används som kreditsäkerhetsmetod och finns i 

olika former i de flesta medlemsstater i EU. Det föreligger stora skillnader i olika länders 

köprätt, sakrätt, insolvensrätt och IP-rätt vilket också påverkar de olika typerna av 

säkerhetsrätter.
33

 Förutsättningar för, form och fortbestånd av ett giltigt ägarförbehåll skiljer 

sig åt. I vissa fall krävs t.ex. publicering i ett särskilt register och i andra fall kan avtal om 

ägarförbehåll ingås utan några formkrav.  

 

I Sverige förekommer två vanliga säkerhetsrätter av ägarförbehållstyp, äganderättsförbehåll 

och återtagandeförbehåll. HD fastslog i ett rättsfall från 1975
34

 att ett förbehåll om 

återtagande har samma verkan gentemot tredje man som ett äganderättsförbehåll.
35

 Det har 

således ingen sakrättslig betydelse huruvida ett förbehåll kallas ägarförbehåll, 

äganderättsförbehåll, återtagandeförbehåll, hävningsförbehåll eller svävarvillkor, då de alla 

har samma avsedda effekt.
36

 Fortsättningsvis benämns säkerhetsrätter av denna typ med det 

gemensamma begreppet ägarförbehåll. 

 

Genom ett ägarförbehåll behåller säljaren återtaganderätten till den sålda saken fram tills dess 

betalning har erhållits. Obligationsrättsliga frågor kring ägarförbehåll samt dess utformning 

                                                 

 
31

 Martinson, s. 93-94; Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 184, s. 209-210. 
32

 Martinson, s. 93; Sandstedt, s. 23-24, 26 samt Håstads särskilda tillägg i NJA 2008 s. 668 (679). 
33

 Persson, Förbehållsklausuler I, s. 45-46; Millqvist, s. 97-98. 
34

 NJA 1975 s. 222. 
35

 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 183-184. Det räcker, för effekt i både avtalsförhållandet och 

gentemot tredje man, att säljaren har förbehållit sig rätten att häva avtalet eller återta egendomen vid utebliven 

betalning, eftersom det är den önskade rättsföljden. Användningen av begreppet ägande är alltså inte avgörande. 
36

 Millqvist, s. 97. 
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regleras i bl.a. konsumentkreditlagen (1992:830) om köparen är konsument, och om köparen 

är näringsidkare av lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. Det är 

viktigt att kontrollera vad som krävs för att ägarförbehållet ska anses vara en del av parternas 

avtal, om särskilda formkrav uppställs samt att ha avtalslagens ogiltighetsbestämmelser i 

åtanke. Vad som krävs för att ägarförbehåll i lösöre ska vinna sakrättslig giltighet 

framkommer inte av svensk lag, utan reglerna har huvudsakligen utvecklats genom rättspraxis 

och litteratur.
37

  

 

Ett giltigt ägarförbehåll ger säljaren separationsrätt i köparens konkurs, och kan endast avse 

den sålda varan.
38

  Det krävs att förbehållet accepteras av köparen och det måste uttryckligen 

ha avtalats före eller i samband med leverans av varan.
39

 Enligt svensk rätt upphör ett 

ägarförbehålls giltighet om köparen får tillstånd av säljaren att fritt förfoga över den aktuella 

saken. Köparen får inte tillåtas att konsumera, bearbeta eller vidareförsälja saken, och saken 

får varken bearbetas och därigenom förlora sin identitet eller infogas i annan sak så att 

egendomen utgör ett tillbehör till eller beståndsdel av en annan sak.
40

 För att säkerhetsrätten 

ska betraktas som ogiltig krävs ej att köparen faktiskt förfogar över saken, utan själva 

tillståndet till förfogande räcker.
41

 Motsvarande krav saknas i vissa länders regelverk. Det är 

exempelvis lättare att göra gällande ett förbehåll till egendom som bearbetats eller infogats i 

annan egendom enligt tysk och amerikansk rätt.
42

 Ett svenskt ägarförbehåll är mot denna 

bakgrund inte en lämplig kreditsäkerhet vid försäljning till återförsäljare, detaljister och 

tillverkande företag.
43

  

 

 

3. Svensk IP-rätt 
 

3.1 Allmänt om tillämplig lag 

 

När tvister uppkommer inom internationell handel kan rättsliga frågor och prövningar vara av 

mer komplicerad natur än i inhemska mål, eftersom det inte endast rör den egna nationens 

regler och lösningar. I en process med internationell anknytning aktualiseras bl.a. frågor om 

tillämplig lag, domstols behörighet och erkännande och verkställighet av utländska 

                                                 

 
37

 Persson, Förbehållsklausuler I, s. 38. 
38

 Millqvist, s. 98-99. 
39

 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 184-185. 
40

 Persson, Förbehållsklausuler I, s. 550, 565; se vidare Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 187-193. 
41

 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 191, se NJA 1932 s. 292. 
42

 Persson, Förbehållsklausuler I, s. 566. 
43

 A.a., s. 570, 589-590, 45. 
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avgöranden. IP-rätten tillhör varje lands nationella rättsordning men löser inte de materiella 

frågorna i en tvist, utan fastställer istället vilka rättsförhållanden som ska prövas enligt 

främmande rätt och vilken rätt som i så fall är aktuell.
44

 Stora delar av den svenska IP-rätten, 

framför allt avseende förmögenhetsrätten, saknar skrivna regler och i de som finns är sällan 

heltäckande. Lagstiftaren har överlämnat reglering och problemlösning till domstolarna och 

allmänt vedertagna principer inom IP-rätten. Principer har därför till stor del uppkommit 

genom praxis men det finns relativt få rättsfall på området, vilket medför rättsosäkerhet och 

oförutsebarhet. På grund av områdets internationella prägel har stor hänsyn även tagits till 

utländsk rätt.
45

  

 

Sveriges anpassning till EU har inneburit att antalet skrivna regler inom IP-rätten ökat 

betydligt. Några av de mest relevanta regelverken är Bryssel-I förordningen
46

, Bryssel-II 

förordningen
47

, Rom-I förordningen
48

 och Rom-II förordningen
49

. När en tvist har anknytning 

till andra länder ska domstolen inledningsvis avgöra huruvida den är behörig att hantera 

tvisten. Det krävs att tvisten eller parterna har en anknytning till landet i vilket domstolen 

ligger. Olika länder har olika domsrättsregler, vilka hör till det landets internationella 

processrätt.
50

 När hänsyn tagits till sådana processrättsliga frågeställningar ska den behöriga 

domstolen avgöra vilket lands lag som är tillämplig på tvisten. Varje förmögenhetsrättsligt 

avtal anses vara underkastat ett visst lands lag, kontraktets s.k. avtalsstatut.
51

 Svensk rätt ska 

inte automatiskt tillämpas när svensk domstol är behörig att hantera tvisten. Svensk 

processrätt gäller i svensk domstol, men mot bakgrund av avtalets och parternas anknytning 

kan utländsk rätt komma att tillämpas av svensk domstol på den materiella frågan. 

Bedömningen görs genom s.k. lagvalsregler eller kollisionsregler. Detta hör till länders IP-

rätt.
52

  

 

I syfte att underlätta handel och ekonomiskt utbyte mellan de dåvarande EG-länderna antogs 

1980 konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Romkonventionen)
53

. Man ville 

unifiera de olika ländernas lagvalsregler och därigenom öka rättssäkerhet och förutsebarhet 

samt minska risken för s.k. forum shopping, vilket innebär att käranden väljer den domstol, 

                                                 

 
44

 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 26. 
45

 A.a., s. 23-24. 
46

 EG-förordning nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på 

privaträttens område. 
47

 EG-förordning nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och 

verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 

1347/2000. 
48

 EG-förordning nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. 
49

 EG-förordning nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser. 
50

 Bogdan, Lagkonflikter i utrikeshandeln, om jurisdiktion och lagval, s. 9-10. 
51

 A.a., s. 29. 
52

 Hatzidaki-Dahlström, s. 13 samt Bogdan, Lagkonflikter i utrikeshandeln, s. 10. 
53

 Inkorporerad som bilaga till lag (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. Gäller för avtal ingångna 

mellan den 1 juli 1998 och 17 december 2009. 
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och därmed IP-rättsliga lagstiftning, som är mest förmånlig för densamme – ett val som 

svaranden är tvungen att acceptera.
54

 Rom I-förordningen har numera ersatt 

Romkonventionen, vilket innebar en modernisering, och gjorde om konventionen till ett EU-

instrument.  

 

Förordningen är tillämplig på avtalsförpliktelser och gäller endast mellan avtalsslutande 

parter. Förordningen ska inte tillämpas på skattefrågor, tullfrågor, förvaltningsrättsliga frågor 

eller på bevisfrågor och processuella frågor.
55

 Den lag som enligt förordningen är tillämplig 

ska reglera bl.a. avtalets tolkning, följder vid avtalsbrott, uppskattning av en skadas 

omfattning, sätt att få förpliktelserna att upphöra, information om rättigheter samt följder av 

avtalets ogiltighet.
56

 Huvudregeln är enligt Rom I-förordningen lagvalsfrihet. Detta, eller s.k. 

partsautonomi, innebär att avtalsparter har rätt att själva välja vilket lands lag som ska vara 

tillämplig på en eventuell tvist mellan dem. Valet kan gälla hela eller delar av parternas avtal 

(s.k. dépeçage).
57

 Det finns ingen tidsgräns för parterna att välja vilket lands lag som ska 

tillämpas och parterna kan när som helst ändra tidigare gjort lagval. I Rom I-förordningens 

artikel 3 (2) framgår att en ändring av lagval inte får påverka ”avtalets giltighet till formen 

eller enligt artikel 11” och att ändringarna inte heller får förändra ”tredje mans rättigheter”.
58

 

Lagvalsfriheten begränsas vidare av att det inte är tillåtet att åsidosätta ett lands tvingande, 

indispositiva regler. Det finns även begränsningar som skapar större rättssäkerhet för den 

svagare parten i ett avtalsförhållande, som exempelvis konsumenter och arbetstagare.
59

 

Nämnas bör i sammanhanget den begränsning i tillämpningen av utländsk rätt som föreligger 

på grund av offentlig eller allmän ordning, s.k. ordre public.
60

 

 

Andra tillträdda internationella konventioner har företräde framför Rom I-förordningen.
61

 

Detta gäller exempelvis för 1955 års Haagkonvention om tillämplig lag beträffande 

internationella köp av lösa saker, vilken har införlivats i Sverige genom lagen (1964:528) om 

tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker (IKL).
62

 Från IKL:s 

tillämpningsområde undantas bl.a. köparens och säljarens rättshandlingsförmåga, köpeavtalets 

form, äganderättens övergång och sakrättsliga verkningar.
63

 Precis som för Rom I-

förordningen gäller alltså IKL endast mellan de avtalsslutande parterna och kan inte tillämpas 

på tvister som berör tredje man.
64
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 A.a., s. 70-71. 
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 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 76-77. 
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 Se artikel 25 i förordningen. 
62

 Hatzidaki-Dahlström, s. 30.  
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 Se 2 § IKL. 
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3.1.1 Svensk internationell sakrätt; tillämplig lag på säkerhetsrätter och lex rei sitae 

 

Det finns inte något EU-rättsligt instrument som reglerar frågan om lagval vid sakrättsliga 

tvister avseende lösöre.
65

 Eftersom sakrätter innebär rättigheter och skyldigheter inte bara 

mellan avtalsparter utan även i förhållande till tredje man, gäller inte de regler som reglerar 

lagvalsfrågan mellan parter i ett avtal gentemot tredje man. Mot bakgrund av detta och av vad 

som framgått ovan är varken Romkonventionen, Rom I-förordningen eller IKL tillämpliga för 

lagval avseende sakrättsliga frågeställningar och tvister. Inte heller Bryssel I-förordningen 

eller Luganokonventionen är aktuella för lagvalsfrågan, eftersom de reglerar domsrätt, 

erkännande och verkställighet av domar. Andra regler än de som redan tagits upp krävs alltså 

för att pröva bl.a. vilka typer av säkerhetsrätter som ska erkännas, på vilket sätt de 

uppkommer och upphör att gälla, vilka krav avseende formen som måste uppfyllas för att ett 

gällande kontrakt ska få sakrättsliga verkningar samt vilka rättigheter gentemot tredje man en 

sakrätt egentligen ger.
66

 

 

Att en säkerhetsrätt anses uppkommen och giltig i ett land innebär inte per automatik att den 

är giltig i ett annat land. Parter kan ha svårt att förutse och förbereda sig för rättsföljderna om 

en sakrättslig konflikt skulle uppstå. Det är därför nödvändigt att ha kunskap om 

lagvalsfrågan vid utformande av en säkerhetsrätt. Detta kräver ingående informationssökning 

och förståelse av relevanta regler i främmande rättsordningar.
67

  Det vara av intresse för parter 

att i förväg försöka förutse vilken lag som kommer att bli tillämplig och införa ett lagval om 

detta i sitt avtal, i syfte att ett giltigt stiftande av säkerhetsrätten görs. Trots att lagvalet inte 

gäller gentemot tredje man gör domstolen förhoppningsvis samma bedömning som parterna. 

Den utredning som krävs innebär dock kostnader för parterna och kan vara mycket 

tidskrävande. På sakrättens område finns inte många skrivna kollisionsregler, förutom 

avseende bl.a. sjö- och luftfartyg och finansiella instrument.
68

 Med undantag för dessa 

specialfall får den dömande domstolen hämta ledning ur praxis och doktrin. I de flesta 

rättsordningar gäller som huvudregel att tillämplig lag i sakrättsliga tvister är lagen i det land 

där saken befann sig vid tiden för den händelse vars sakrättsliga verkningar ska bedömas. 

Sakens läge vid varje tidpunkt är alltså avgörande för de sakrättsliga rättigheternas innebörd. 

Denna kollisionsregel kallas lex rei sitae-regeln.
69
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instrument.  
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Lex rei sitae gäller för sakrättsliga spörsmål både avseende lös och fast egendom. För den 

senare egendomstypen är lagen i det land där egendomen befinner sig tillämplig, och lex rei 

sitae är i denna form en relativt okomplicerad regel.
70

 I artikel 4.1 c Rom I-förordningen 

stadgas att avtal som avser sakrätt till fast egendom eller hyra av fast egendom ska vara 

underkastade lagen i det land där egendomen är belägen. Detta är den enda reglering rörande 

sakrätt som återfinns i Rom I-förordningen.  

 

Den som förvärvar äganderätten till egendom i ett land ska kunna utgå från att äganderätten 

också står sig när saken förflyttas över landsgränser.
71

 Viss problematik kan dock uppstå när 

regeln tillämpas på lösöre och användande av säkerhetsrätter i internationell handel innebär 

risker. Som nämnts gäller särskilda villkor för ett ägarförbehålls giltighet enligt svensk rätt, 

såsom att det inte är tillåtet för säljaren att ge köparen rätt att konsumera eller vidareförsälja 

saken. Motsvarande krav finns inte i vissa andra rättssystem, vilket kan innebära att sakens 

förflyttning medför att ett inledningsvis giltigt ägarförbehåll kan upphöra att gälla när det 

anländer till Sverige.
72

 Säkerhetsrätter som giltigt uppkommit i ett annat land ska enligt lex rei 

sitae erkännas i enlighet med det landets regler även när det transporterats till Sverige. De 

regler som inför krav på en giltig säkerhetsrätts uppkomst har alltså ingen betydelse om 

säkerhetsrätten uppkommit i ett annat land och därefter förts in i Sverige. Lex rei sitae 

tillämpas för alla sakrättsliga frågor och gäller även en säkerhetsrätts fortbestånd och 

upphörande. Säkerhetsrättens fortbestånd ska prövas enligt lagen i det land dit saken 

transporteras. Om saken förflyttas till Sverige ska alltså säkerhetsrättens uppkomst prövas 

enligt det andra landets regler, men dess fortsatta giltighet prövas enligt svensk rätt, då 

förhållandena ändras i Sverige. Om det därmed i svensk rätt finns krav på säkerhetsrättens 

uppkomst och att detta krav upprätthålls, måste kraven vara uppfyllda i Sverige för ett 

fortbestånd av säkerhetsrätten. Detta gäller även om motsvarande krav inte finns i det andra 

landet.
73

 De sakrättsliga verkningarna upphör att gälla så fort saken anländer till Sverige.
74

 

Mot bakgrund av detta måste en säljare veta om ett ägarförbehåll kan fortsätta vara giltigt i 

det land dit saken exporteras.  
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4. Lex rei sitae i svensk rättspraxis 
 

4.1 Inledande kommentar 

 

Det finns ett intresse av att de krav som ställs för giltiga säkerhetsrätter i Sverige även ska 

ställas på utländskt tillkomna säkerhetsöverlåtelser efter att den aktuella saken införts i 

Sverige. Det är samtidigt viktigt att den utländska borgenären inte drabbas för hårt av att 

saken förflyttas till Sverige och säkerhetsrätten därigenom förlorar sin giltighet. Mot 

bakgrund av detta är en strikt tillämpning av lex rei sitae inte alltid lämplig och en mer 

flexibel attityd har eftersökts.
75

 Ett alternativ som framförts i praxis och doktrin är att man vid 

bedömningen av tillämplig lag, och därigenom säkerhetsrättens giltighet, beaktar säljarens 

vetskap om att saken skulle förflyttas till Sverige. Enligt detta resonemang borde en säljare 

med sådan vetskap vid tiden för köpet ha skaffat sig en säkerhet som uppfyller 

destinationslandets krav på aktuell säkerhetsrätt. Om säljaren däremot inte hade anledning att 

räkna med att saken skulle förflyttas kan hänsyn tas till säljarens intresse av att säkerhetsrätten 

upprätthålls. En intresseavvägning görs i sådana fall mellan intresset hos den utländske 

säljaren, i egenskap av borgenär, och resterande borgenärers intresse. Detta resonemang har 

framförts av Högsta domstolen (HD) i två relevanta avgöranden. Det finns dock nackdelar 

med sådana subjektiva inslag och HD:s resonemang har varit föremål för diskussion i doktrin. 

Ett alternativ som framkommit är beaktandet av en form av tidsrekvisit. Om egendom 

belastad med en i utlandet giltig säkerhetsrätt förs in i Sverige, och säkerhetsrätten inte 

uppfyller kraven i svensk rätt, ska säkerhetsrätten under alla omständigheter underkännas 

sedan ”en viss tid har förflutit” sedan egendomen fördes in i landet. Under denna tid skulle 

borgenären haft möjlighet att vidta de åtgärder som krävs för att ordna en giltig säkerhetsrätt 

enligt svensk rätt eller driva in sin fordran från gäldenären.  

 

Nedan följer en redogörelse för HD:s bedömningar och resonemang de aktuella fallen. Denna 

presentation inkluderar även åsikter utryckta i doktrin samt mina egna slutsatser utifrån HD:s 

praxis. Fallen gäller både tillämplig lag på giltighet av säkerhetsrättens tillkomst, krav för 

säkerhetsrättens fortbestånd¸ huruvida och i vilken utsträckning subjektiva moment har tagits 

med i beräkningen samt det eventuella tidsrekvisit som diskuterats. Jag har valt att helt 

undanta ett avgörande från HD från framställningen. Domstolen avgjorde år 1972
76

 ett mål 

där en tysk säkerhetsöverlåtelse gjordes gällande i Sverige. Lex rei sitae-regeln aktualiserades 

men diskuterades inte av HD. Fallet gällde en straffrättslig bestämmelse om förverkande och 

HD underkände utan vidare den tyska säkerhetsöverlåtelsen.
77

 Trots att vissa delar kan vara 
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av intresse var inte frågan om säkerhetsrättens giltighet gentemot en gäldenärs borgenärer i 

insolvens i fokus, vilket är den fråga som behandlas inom ramen för denna uppsats. 

 

 

4.2 NJA 1978 s. 593 

 

I detta fall från 1978
78

 var omständigheterna följande: ett svenskt bolag, A, förvärvade mattor 

av en säljare i Tyskland, B. B beviljade kredit för köpet och uppställde ett ägarförbehåll i 

mattorna. Förbehållet uppfyllde kraven i tysk rätt och var därmed giltigt i Tyskland. Mattorna 

levererades till Sverige, där de skulle säljas vidare av A, som dock gick i svensk konkurs utan 

att krediten var betald. B gjorde gällande sitt ägarförbehåll i mattorna gentemot konkursboet 

och anförde att tysk rätt enligt lex rei sitae skulle vara tillämplig. Frågan i målet var om 

ägarförbehållet var giltigt i konkursen och gentemot A:s resterande borgenärer och därmed 

medförde separationsrätt för B. Säljaren anförde till stöd för sin talan att tysk lag skulle vara 

tillämplig eftersom avtalet ingåtts och ägarförbehållet uppkommit i Tyskland. Enligt tysk lag 

skulle B ha separationsrätt i A:s konkurs. Problem uppstod eftersom A enligt ägarförbehållet 

hade rätt att sälja vidare mattorna, vilket enligt svenska regler innebär att ägarförbehåll saknar 

giltighet. HD konstaterade i sina domskäl att svensk rätt var tillämplig i målet och motiverade 

lagvalet med att egendomen fanns i Sverige när B gjorde gällande sitt anspråk gentemot 

konkursboet. HD anförde att åtminstone mot bakgrund av att B sålde egendomen för export 

till Sverige skulle förbehållets verkan mot tredje man bedömas efter svensk rätt. På grund av 

detta vann B:s talan inte bifall och förbehållet förlorade sin giltighet.  

 

HD avgjorde frågan utifrån den nya lex rei sitae. Trots att ägarförbehållet ansågs giltigt enligt 

tysk rätt skulle den fortsatta giltigheten avgöras av svensk rätt sedan egendomen fördes till 

Sverige. HD införde dock ett subjektivt moment genom att uttryckligen anföra att svensk rätt 

ska anses tillämplig åtminstone när säljaren har haft vetskap om att egendomen skulle 

exporteras till Sverige. Härigenom villkoras regeln om att tillämplig lag är den nya lex rei 

sitae av att säljaren hade insikt om att egendomen ska föras ut ur ursprungslandet.  

 

HD:s obestämda formulering ”åtminstone när egendomen såsom i förevarande fall av säljaren 

avyttrats för export till Sverige” föranleder ett antal frågor, exempelvis hur det subjektiva 

momentet ska avgöras och huruvida den ursprungliga lex rei sitae, i så fall ska vara 

huvudregel när en säljare är omedveten om att egendomen ska exporteras. Faller endast rena 

exportsituationer in under den fastslagna utgångspunkten? Krävs att en utländsk säljare vidtar 

undersökningar och åtgärder för att anpassa en säkerhetsrätt efter svensk rätt även om 

egendomen endast tillfälligt befinner sig i Sverige? Det finns ingen vägledning för 
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bedömningen av sådana följdfrågor i HD:s domskäl, men vissa av dem besvaras i det senare 

avgörandet från 1984.  

 

 

4.3 NJA 1984 s. 693 

 

I 1984 års rättsfall
79

, som är det senaste avgörandet på området, aktualiserades en s.k. 

säkerhetsöverlåtelse genomförd i Tyskland.
80

 För att en säkerhetsöverlåtelse som uppkommit 

utomlands ska få sakrättsliga verkningar även i Sverige krävs att de publicitetsåtgärder som 

uppställs i LKL vidtas. Kravet gäller både uppkomsten och fortbeståendet av en 

säkerhetsöverlåtelse. Det kommer visa sig att detta i vart fall gäller när vetskap om 

förflyttningen av saken har förelegat och saken inte endast tillfälligt ska befinna sig i 

Sverige.
81

  

 

Målet gällde en bil, registrerad i Tyskland, som blev utmätt för en gäldenär T:s skulder. Bilen 

var belastad med en enligt tysk rätt giltig säkerhetsöverlåtelse. T anförde detta som skäl för att 

bilen inte kunde utmätas. Säkerhetsöverlåtelsen gick ut på att T hade belånat bilen till ett tyskt 

kreditinstitut. I praktiken medförde denna belåning att bilen hade överlåtits till kreditinstitutet. 

Säkerhetsöverlåtelser av detta slag är giltiga enligt tysk rätt men frågan i målet var om 

säkerhetsöverlåtelsen även kunde äga giltighet gentemot T:s borgenärer, trots att besittnings- 

eller publicitetskraven på säkerhetsöverlåtelser enligt svensk rätt inte var uppfyllda. 

 

HD konstaterade att säkerhetsöverlåtelsen var giltig enligt tysk lag och alltså hade uppkommit 

på ett giltigt sätt enligt den ursprungliga lex rei sitae. Utifrån denna förutsättning diskuterades 

i domskälen hur säkerhetsrättens eventuella fortbestånd i Sverige skulle bedömas. HD gjorde 

en avvägning mellan säkerhetsförvärvarens och de svenska borgenärernas intressen och förde 

en rättspolitisk diskussion.
82

 Därvid anfördes att utgångspunkten är att en i utlandet giltigt 

uppkommen säkerhetsrätt ska bedömas enligt den ursprungliga lex rei sitae och ska 

tillerkännas giltighet även i Sverige. Denna bedömning tillgodoser den utländska borgenärens 

intressen. För att denna huvudregel inte ska vara orimligt fördelaktig för utländska borgenärer 

som inte iakttagit de svenska kraven för säkerhetsrätter fastslog HD ett antal 

undantagssituationer: vid bedömning av huruvida en sådan undantagssituation föreligger ska 
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hänsyn tas till om tredje man i Sverige haft anledning att misstänka att en främmande 

säkerhetsrätt kan belasta egendomen på grund av säkerhetsöverlåtarens eller sakens 

anknytning till ett annat land. Om det från början handlade om en exportsituation och den 

utländska borgenären hade vetskap om att saken skulle föras till Sverige, eller anledning att 

räkna med detta med hänsyn till köparens anknytning till Sverige, ska enligt HD svensk lag 

tillämpas på säkerhetsrättens fortbestånd, dvs. den nya lex rei sitae. HD anförde vidare att 

säkerhetsöverlåtelsen inte bör tillerkännas giltighet sedan ”en tid förflutit” efter att 

egendomen förts till Sverige. Detta ska gälla oavsett under vilka omständigheter 

säkerhetsöverlåtelsen skett och motiveras av att anknytningen till främmande rätt då blivit 

”föga skönjbar”. Under denna tid skulle borgenären dessutom ha haft tid att undersöka svensk 

lag och skaffa en här giltig säkerhet, alternativt driva in sin fordran. 

 

I den aktuella situationen ansågs den fastslagna huvudregeln vara tillämplig, och tysk rätt 

tillämpades, eftersom bilen endast tillfälligt förts till Sverige och T hade en ”beaktansvärd 

anknytning” till Tyskland. Eftersom säkerhetsöverlåtelsen var giltig enligt tysk rätt 

tillerkändes den giltighet i Sverige, trots att det svenska rättssystemet saknar en motsvarighet. 

Även den sakrättsliga verkan av säkerhetsöverlåtelsen bedömdes enligt tysk rätt, vilket 

innebar mer långtgående verkningar än vad en motsvarande svensk säkerhetsöverlåtelse 

skulle fått. Detta undantag motiverades enligt Bogdan troligen av det faktum att bilen endast 

tillfälligt befann sig i Sverige.
83

 

 

HD tydliggör därmed sitt resonemang i 1978 års rättsfall avseende den utländske borgenärens 

avsikt eller kännedom om export. I rena exportsituationer blir den nya lex rei sitae tillämplig 

direkt när egendomen förs in i landet. Även i transaktioner som inte är rena exportsituationer 

men där den utländske borgenären haft anledning att räkna med att saken skulle förflyttas till 

Sverige, ställs krav på att utländska borgenärer omedelbart vidtar nödvändiga åtgärder för 

uppkomsten av en giltig säkerhetsrätt enligt svensk rätt. Borgenären anses i en sådan situation 

inte lika skyddsvärd då han har haft anledning att kontrollera säkerhetsrättens fortsatta 

giltighet och dess överensstämmelse med svensk rätt. Denna bedömning har välkomnats av 

Bogdan, som anför att en mer flexibel inställning till förbehållens fortsatta upprätthållande i 

Sverige, än vad som följer av en strikt tillämpning av lex rei sitae, under vissa förutsättningar 

bör intas för att skydda borgenärers intressen.
84

 

 

Det subjektiva inslaget i situationer där avsikten från början inte varit export innebär dock 

problematik. HD utvecklar inte hur bedömningen ska ske av huruvida den utländska 

borgenären haft anledning att räkna med att egendomen skulle föras till Sverige. Som regeln 

är formulerad ska först den utländska borgenärens insikt om gäldenärens starka anknytning 

                                                 

 
83

 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 304. 
84

 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 302-303. 



24 

 

till Sverige bedömas, och därefter om borgenären i så fall misstänker att denna anknytning gör 

det sannolikt eller möjligt att egendomen skulle förflyttas till Sverige.  Göranson är kritisk till 

HD:s bedömning och framhåller svårigheterna med sådana subjektiva inslag. Han anför att 

gäldenärens hemvist verkar vara av stor betydelse. En utländsk borgenär kan ställas inför 

stora svårigheter att förutse en varas slutdestination om exempelvis ett moderbolag handlar 

genom sitt dotterbolag som inte är etablerat i Sverige.
85

 

 

HD anför även i sina domskäl att vid bedömningen av om en undantagssituation föreligger 

ska insikten hos övriga borgenärer i Sverige om den främmande anknytningen tas i beaktande 

och om borgenärerna därigenom kunde misstänka att egendomen var belastad med en 

utländsk säkerhetsrätt. Om sådana misstankar förekommer är tillämplig lag den ursprungliga 

lex rei sitae, i detta fall Tysklands. Tillsammans med det faktum att bilen endast tillfälligt 

förts till Sverige anför HD i sina domskäl att T hade ”beaktansvärd anknytning” till Tyskland, 

och att tysk rätt därför var tillämplig. Även denna regel är Göranson kritisk mot. Det verkar 

som att HD har ansett att svenska borgenärer som haft insikt om egendomens främmande 

anknytning har ett lägre skyddsintresse än borgenärer som varit ovetande om detta faktum. 

Borgenärer prioriteras alltså olika utifrån deras kunskap om en utländsk gäldenär. Ett 

införande av en sådan rangordning av borgenärer är inte godtagbar, då de alla måste förhålla 

sig till samma materiella och kollisionsrättsliga regler oavsett om den utländska 

säkerhetsrätten erkänns eller inte.
86

 Jag är benägen att hålla med om denna kritik. Det 

subjektiva inslaget i bedömningen av vilken lex rei sitae en säkerhetsrätt ska bedömas utifrån 

medför svåra gränsdragnings- och tolkningsproblem och är oförutsebart. För att borgenärer 

ska vara helt säkra på en säkerhetsrätts giltighet bör det inte vara nödvändigt att vidta 

undersökningar av egendomens ursprung och att därefter ta reda på eventuell tillämplig lag 

och dess innehåll.  Sådana komplicerade krav kan innebära att aktörer avskräcks från handel 

med svenska parter, vilket i sin tur hämmar handel på EU:s inre marknad.  

 

HD framhåller också att säkerhetsrätter stiftade utomlands under alla omständigheter kommer 

att bedömas enligt svensk rätt efter att en viss tid förflutit från det att de fördes in i landet. 

Genom detta ”undantag” har HD:s ståndpunkt i 1978 års fall om att utländska säkerhetsrätter 

ska bedömas enligt svensk rätt i princip fastslagits. Bogdan anför att HD:s resonemang om ett 

sådant underkännande av en i utlandet giltig säkerhetsöverlåtelse, om de svenska formkraven 

inte uppfylls och ”en tid har förflutit” sedan ankomsten till Sverige, torde kunna uppfattas 

som huvudregeln på området.
87

 Det är dock oklart hur en bedömning hade sett ut idag och 

svårigheter med befintlig rättspraxis motiverar ett nytt klargörande från lagstiftare eller HD. 
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4.4 Avslutande reflektioner 

 

Det finns ett starkt behov av att skydda borgenärer för att underlätta den internationella 

handeln och det är viktigt att exempelvis ett ägarförbehåll kan bibehålla sin egenskap av just 

säkerhetsrätt även när handel sker med aktörer från andra länder. De svenska lagvalsreglerna 

för säkerhetsrätter, såsom de kommit till uttryck i fallen ovan, är enligt min uppfattning vare 

sig ändamålsenliga eller lämpliga. Jag anser i likhet med Bogdan att det vore orimligt att 

säkerhetsöverlåtelser som giltigt genomförts utomlands även obegränsat ska tillerkännas 

giltighet efter att de förts in i Sverige.
88

 Det vore oskäligt att på detta sätt endast kräva att 

svenska och inte utländska aktörer ska iaktta de svenska formkraven, som exempelvis 

publicitetsreglerna.
89

 En bestämmelse som skulle hänvisa till den urspungliga lex rei sitae 

skulle inte kunna motiveras och skulle leda till oförutsebarhet för svenska borgenärer och en 

snedvridning av den svenska (och europeiska) marknaden. Det är dock samtidigt viktigt att 

utländska borgenärers intresse i så stor utsträckning som möjligt tillgodoses och att de 

svenska reglerna och kraven inte är omotiverat stränga. De följder en strikt tillämpning utan 

undantag av den nya lex rei sitae skulle medföra skulle drabba utländska borgenärer hårt.
90

 De 

båda fallen från HD avgjordes innan Sverige blev medlem i EU och sedan dess har EU-

rättsliga grundprinciper, såsom fri rörlighet på den inre marknaden, fått stor betydelse i svensk 

rätt och för aktörer på marknaden. Det är inte lämpligt med svårtolkade subjektiva inslag för 

bedömningen av tillämplig lag, då detta medför brist på förutsebarhet och rättsosäkerhet, 

vilket kan verka handelshindrande och medföra att utländska aktörer drar sig för att handla 

med svenska parter.
91

 En avvägning mellan utländska och svenska borgenärers intressen 

måste således göras.  

 

Mot bakgrund av detta förespråkar jag införande av ett tydligt tidsrekvisit med innebörden att 

enligt främmande lag giltigt uppkomna säkerhethetsrätter anses giltiga i Sverige, i dess 

ursprungliga form och enligt den främmande rätten, under en viss tid. Därefter tillämpas 

svensk lag på fortbeståndet av säkerhetsrätten. Under denna tid har borgenären möjlighet att 

vidta de åtgärder som krävs för att ordna en giltig säkerhetsrätt i Sverige. Om ett strikt 

tidsrekvisit skulle införas faller automatiskt egendom som endast tillfälligt befinner sig i 

Sverige utanför den svenska rättens tillämpning och omfattas inte av kraven i svensk rätt. 

Detta torde vara en både enklare och mer ändamålsenlig lösning än att blanda in subjektiva 

moment. För att ett sådant tidsrekvisit ska vara lättillgängligt och förutsebart för domstolar 

samt både utländska och inhemska borgenärer, vore det lämpligast om tidsrekvisitet inte var 

beroende av några subjektiva moment alls, som exempelvis de övriga undantagen som 

                                                 

 
88

 Bogdan, Vänbok till Axel Adlercreutz, s. 69. 
89

 Bogdan, Lagkonflikter i utrikeshandeln, s. 52. 
90

 Bogdan, Vänbok till Axel Adlercreutz, s. 63-64. 
91

 Se mer om detta resonemang i nästkommande kapitel. 



26 

 

fastslogs i 1984 års fall. Det skulle därvid också krävas att tidsrekvisitet innehöll en uttrycklig 

tidangivelse, förslagsvis tre till fyra månader. En sådan lösning skulle ta hänsyn till både 

svenska och utländska borgenärers intressen. Ett klargörande och förnyande av nuvarande 

praxis skulle med anledning av det anförda vara mycket välkommet. 

 

 

5. EU-rättens grundläggande principer och fri rörlighet för 

varor 
 

5.1 Inledande kommentar 

 

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i EU och EU-rätten blev gällande rätt i Sverige. EU-

medlemskapet har haft en betydelsefull roll i den svenska rättsutvecklingen i många 

avseenden. Som ovan nämnts är IP-rätten ett område som i stor utsträckning har 

harmoniserats på EU-rättslig nivå.
92

 Detta har skett genom införandet av direkt tillämpliga 

förordningar och direktiv. Regelverk som märks särskilt är bl.a. Rom I-, Rom II-, Bryssel I- 

och Bryssel II-förordningarna. Denna harmonisering har haft stort inflytande på funktionen av 

den inre marknaden och det ekonomiska utbytet mellan medlemsstater. Sådan direkt 

tillämplig och bindande EU-rätt benämns positiv harmonisering. Rättspraxis har skapats och 

vidareutveckling har skett på området genom förhandsavgöranden från EU-domstolen.
93

  

Även EU:s allmänna principer och primärrätt influerar till stor del medlemsstaternas 

nationella rätt, inkluderat IP-rätten, genom s.k. negativ harmonisering.
94

  

 

Jag kommer i följande kapitel att redogöra för EU-rättens regler om fri rörlighet för varor och 

dess inverkan på nationell IP-rätt och sakrätt. Jag kommer också att föra en diskussion 

rörande huruvida kombinationen av de svenska lagvalsreglerna och reglerna om sakrätt i lös 

egendom kan anses strida mot relevanta EU-rättsliga regler och principer. 

Europarätten är numera uppdelad i två fördrag; fördraget om Europeiska unionen (EU-

fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (i det följande FEUF). EU:s 

primärrätt består bl.a. av de grundläggande fördragen, dvs. unionsfördraget, 

funktionsfördraget och rättighetsstadgan samt därtill knutna protokoll och förklaringar. Den 
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sekundära europarätten består främst av förordningar, direktiv och beslut inom de områden 

som i första hand Europaparlamentet och rådet har kompetens att lagstifta om.
95

  

 

EU-rätten har företrädesrätt framför nationell rätt och ska tillämpas oavsett vad som 

föreskrivs i de nationella rättssystemen. Detta innebär att om en domstol finner att en nationell 

rättsregel strider mot en EU-rättslig bestämmelse ska domstolen inte tillämpa den nationella 

regeln.
96

 EU har genom fördragen s.k. tilldelad kompetens från medlemsstaterna för 

beslutsfattande och kan inte ge sig själv kompetens utöver de befogenheter som angivits i 

fördragen. Subsidiaritetsprincipen är tillsammans med proportionalitetsprincipen av 

grundläggande betydelse för EU:s beslutsfattande. Subsidiaritetsprincipen är relevant när EU 

och medlemsstaterna har delade befogenheter och innebär att EU endast får ingripa om detta 

är mer effektivt än om medlemsstaterna själva gör det, dvs. i den mån dess mål bättre kan 

uppnås på gemenskapsnivå. Principen innebär att beslut ska tas så nära medborgarna som 

möjligt utan avkall på effektivitet.
97

 Proportionalitetsprincipen innebär att de av EU:s åtgärder 

som grundas på befogenheter enligt fördragen ska vara ändamålsenliga och nödvändiga för att 

skydda de syften och intressen som de avser att säkerställa och då endast om dessa mål inte 

kan uppnås genom mindre ingripande åtgärder.
98

 

 

Högsta instansen i medlemsstaterna har en skyldighet att begära förhandsavgörande från EU-

domstolen om det anses nödvändigt att EU-domstolen ger de nationella organen besked 

avseende en EU-rättslig regels tolkning eller giltighet. Skyldigheten och möjligheten att 

begära förhandsavgörande grundas i artikel 267 FEUF. Förhandsavgöranden är bindande och 

prejudicerande för den nationella domstol som har begärt förhandsavgörandet. Om en rättsakt 

ogiltigförklaras av EU-domstolen får inte heller andra nationella domstolar därefter tillämpa 

bestämmelser som grundas på den ogiltigförklarade rättsakten.
99

 

 

 

5.2 Problematiken 

 

Det finns anledning att diskutera förevarande IP-rättsliga och materiellt sakrättsliga frågor i 

ett EU-rättsligt sammanhang, trots att säkerhetsrätter inte gäller en särskild typ av vara utan en 

rättighet skapad i en sådan. Effekten av en rättsregel i nationell sakrätt kan nämligen 

aktualisera EU-rättsliga frågeställningar när den sätts in i en internationell kontext. Det 

uppstår en del frågor vid gränsöverskridande handel med lösöre som är belastat med en 
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säkerhetsrätt. Inledningsvis måste det avgöras om en giltig säkerhetsrätt har uppkommit samt 

vilken lag som ska tillämpas i fråga om dess uppkomst av säkerhetsrätten. Vidare ska frågan 

om vilken lag som ska tillämpas på lagvalskonflikten som uppstår till följd av att lösöret har 

förflyttats besvaras. Därefter återstår att ta ställning till hur konfliktsituationen lösas; huruvida 

en främmande säkerhetsrätt accepteras, omvandlas eller vägras i den mottagande staten.
100

 

 

Många rättsordningar har ett ”slutet system” av sakrätter i enlighet med principen om 

numerus clausus, som innebär att antalet sakrätter är begränsat.
101

 Principen ger avtalsparter 

möjlighet att välja mellan sakrätterna inom ramen för det aktuella systemet, men är tvingande 

såtillvida att parterna inte tillåts skapa nya sakrätter utöver de som har erkänts genom 

lagstiftning eller praxis.
102

 Eftersom intresset hos tredje man måste tas i beaktande vid 

sakrättsliga eller insolvensrättsliga tvister krävs en viss nivå av säkerhet och förutsebarhet och 

reglerna är till största delen tvingande med låg nivå av partsautonomi. Regelverken är ofta 

också detaljerade och tekniska. De nationella sakrättsliga systemen och dess numerus clausus 

har således sin utgångspunkt i en intresseavvägning mellan partsautonomi, skyddet av tredje 

man och insolvenssystemet.
103

  

 

Det förekommer på ett antal områden betydande skillnader mellan medlemsstaters sakrättsliga 

system. Kieninger gör gällande att dessa skillnader sammantaget har skapat en allmän 

skiljelinje mellan två grupper av länder. Till den ena gruppen hör bl.a. Österrike, Frankrike, 

Belgien, Portugal, Italien, Spanien, Nederländerna, Skottland och de nordiska länderna 

(varmed åsyftas Danmark, Sverige och Finland). Dessa länder gör, enligt Kieninger, en snäv 

tolkning av principer rörande exempelvis publicitet, specificering och den tvingande 

karaktären av sakrättsliga regler. Länderna har också ett förbud mot pactum commissorium
104

 

och antar en i huvudsak restriktiv inställning till säkerhetsrätter som inte kräver besittning. 

Den andra gruppen omfattar bl.a. Tyskland, Grekland, Storbritannien och Irland, där vissa av 

de ovan nämnda principerna antingen helt har försummats eller givits en mer extensiv 

tolkning.
105

  

 

Enligt vad som anförts i kapitel 3 ovan tillämpas principen om lex rei sitae inom den 

internationella sakrätten. Som framgått riskeras att lagvalet enligt principen orsakar problem i 

och med att olikheter i medlemsstaters rättssystem aktualiseras och får avgörande betydelse 
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för säkerhetsrättens giltighet och verkan. Att så är fallet framgår exempelvis av Högsta 

domstolens rättspraxis som har redogjorts för i avsnitt 4 ovan. När en giltig säkerhetsrätt 

skapas i en medlemsstat och saken transporteras till en annan medlemsstat medför lex rei sitae 

att det ”slutna systemet” för sakrätter i den mottagande medlemsstaten ska tillämpas. En 

konkret skillnad mellan flera av medlemsstaternas regler finns i fråga om ägarförbehåll i varor 

som är avsedda att vidareförsäljas eller bearbetas av köparen. Samtidigt som sådana kan 

godkännas i exempelvis tysk rätt anses i svensk, dansk och finsk rätt ett sådant ägarförbehåll 

vara ogiltigt från början om inte relativt stränga krav i ett konsignationsavtal eller 

kommissionsavtal är uppfyllda.
106

 En säkerhetsrätt fortsätter generellt sett inte att existera som 

den var tänkt att göra då den skapades, eftersom detta skulle innebära att den mottagande 

staten måste tillämpa utländsk sakrätt. Säkerhetsrätten kan istället för att underkännas s.a.s. 

”omvandlas” till den mottagande statens närmsta nationella motsvarighet och på detta sätt 

anpassas till landets rättssystem.
107

 I många fall erkänns dock inte den utländska 

säkerhetsrätten alls. Som anförts ovan underkändes den utländska rättigheten helt och hållet i 

1978 års rättsfall från HD, och någon omvandling vidtogs inte. 1984 års rättsfall innebar i 

slutändan ett erkännande av den utländska säkerhetsrätten som även gavs en mer vidsträckt 

rättsverkan än vad en motsvarande säkerhetsrätt fått, alltså erkändes den tyska säkerhetsrätten 

i sin ursprungliga form.  En omvandling kan betyda att det finns tillgång till marknaden för 

utländska säkerhetsrätter. Även om omvandling sker kan detta innebära problem i fråga om 

förutsebarhet eftersom säljare inte på förhand vet vilken motsvarande säkerhetsrätt som 

aktuell domstol kommer välja. En sådan motsvarande rättighet har kanske inte samma effekt 

som den ursprungliga säkerhetsrätten.
108

 Det är inte heller alla länder som accepterar eller 

använder sig av omvandling, vilket också leder till osäkerhet för parterna.  

 

Mot bakgrund av detta kan hävdas att även om lex rei sitae i kombination med nationell 

sakrätt anses vara icke-diskriminerande, kan det förebygga eller utgöra ett hinder för 

marknadstillträdet.
109

 I exemplifierande och förtydligande syfte redogör jag för en 

problematik som ligger nära till hands. I Tyskland är det möjligt att i ett avtal inkludera ett 

s.k. förlängt ägarförbehåll, Verarbeitungsklausel. Det innebär en rätt för säljaren att förbehålla 

sig äganderätten till både den sålda varan och en eventuellt ny vara som av köparen tillverkats 

av den ursprungliga varan. Ponera att försäljningen sker till en svensk köpare som använder 

varan för tillverkningen av en ny produkt. Om köparen därefter går i konkurs kommer den 

tyske säljaren göra gällande sitt ägarförbehåll och med hjälp av detta kräva den nytillverkade 

produkten från köparens konkursbo. Enligt lex rei sitae skulle en svensk domstol i detta fall 

bedöma den sakrättsliga problematiken i enlighet med svensk rätt. I svensk rätt förekommer 
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inte någon motsvarighet till Verarbeitungsklausel och ett ägarförbehåll är inte giltigt om 

köparen givits rätten att förfoga över den sålda varan. Svensk domstol kommer därför inte 

erkänna ägarförbehållets verkan. Genom kombinationen av en IP-rättslig regel och en 

nationell sakrättslig regel förlorar den tyske säljaren sin separationsrätt till den nytillverkade 

varan, trots att ägarförbehållet anses giltigt i Tyskland, och där skulle skydda säljaren i 

köparens insolvens.
110

 En medlemsstats icke-erkännande av en säkerhetsrätt kan således leda 

till en total förlust av densamma.
111

  För att undvika en sådan situation kan den tyske säljaren 

komma att kräva en alternativ, och förmodligen mer kostsam, säkerhetsrätt, eller välja att inte 

alls inkludera en säkerhetsrätt i avtalet, och då istället höja priset i syfte att kompensera det 

högre risktagandet. 

 

Slutsatsen är att kombinationen av lex rei sitae och den nationella, tvingande sakrätten kan 

leda till att det är mindre attraktivt för aktörer att handla med aktörer i vissa medlemsstater. 

Åsikter har framförts i doktrin att de förekommande olikheterna mellan länders sakrättsliga 

regler i kombination med principen om lex rei sitae försvårar den fria rörligheten på den inre 

marknaden. Mot bakgrund av detta ska kommande avsnitt pröva huruvida de svenska 

lagvalsreglerna tillsammans med de svenska materiellt sakrättsliga reglerna kan anses utgöra 

ett handelshinder i strid med den fria rörligheten för varor inom EU. En sådan bedömning 

fordrar en inledande presentation av gällande regelverk och den praxis från EU-domstolen 

som är av intresse, vilket följande avsnitt ägnas åt. 

 

 

5.3 Gällande rätt och praxis avseende fri rörlighet för varor 

 

I FEUF stadgas de grundläggande principerna om fri rörlighet av varor, personer, tjänster och 

kapital inom EU. Principerna bygger på målsättningen att det inte ska finnas några inre 

gränser inom EU. Bestämmelserna om fri rörlighet för varor återfinns i artiklarna 34-36 

FEUF
112

. Härur framgår att omotiverade handelsrestriktioner inom EU är förbjudna avseende 

kvantitativa import- och exportrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan och gäller 

mellan alla medlemsstater. 

 

Principen om ömsesidigt erkännande är i detta sammanhang av grundläggande betydelse. 

Principen kräver som utgångspunkt att medlemsstaterna ska förlita sig på och erkänna 

varandras lagstiftning på de områden där EU ännu inte skapat någon enhetlig reglering.
113

 En 

vara som är godkänd enligt bestämmelser i ursprungslandet får därmed inte förbjudas för 
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marknadsföring eller försäljning i en annan medlemsstat, oavsett om kraven på varan skiljer 

sig mellan olika medlemsstater.
114

 Mottagarlandet behöver inte tillämpa ursprungslandets lag 

men får inte tillämpa sin egen rätt på ett sätt som på ett otillbörligt eller onödigt sätt hindrar 

den fria rörligheten på den inre marknaden.
115

 Principen kan motverka handelshinder på ett 

smidigt sätt och ha en harmoniserande effekt i de fall en regelrätt harmonisering av 

medlemsstaternas materiella regler är komplicerad eller inte lämplig.
116

 

 

Principen om ömsesidigt erkännande är central i EU-domstolens dom i målet Cassis de 

Dijon
117

. Målet gällde lagstiftning i Tyskland som innehöll ett förbud mot försäljning av 

likörer vars alkoholhalt understeg en viss nivå. Lagrummet riktade sig mot såväl tyska som 

importerade drycker, men effekten av dess tillämpning var i praktiken att försäljningen av 

importerade drycker försvårades. Motsvarande regel fanns inte i Frankrike, varför en fransk 

likör med alkoholhalt som understeg den aktuella nivån i tysk lagstiftning inte fick 

marknadsföras som likör i Tyskland. EU-domstolen ansåg att regeln innebar ett handelshinder 

enligt artikel 34 FEUF. De argument som anfördes för att rättfärdiga den tyska lagstiftningen, 

bl.a. med hänvisning till folkhälsan, underkändes av domstolen och regeln ansågs vara 

oproportionerlig i relation till den målsättning som eftersträvades. Genom domen utvidgades 

tillämpningsområdet för artikel 34 FEUF. Det fastslogs att fördraget kan omfatta nationella 

regler som formellt är tillämpliga på samma sätt för inhemska och importerade varor, om 

effekten blir att vissa varor drabbas hårdare beroende på sitt ursprung, och därmed kan 

hämma gemenskapens varuhandel. En nationell regel behöver alltså inte vara diskriminerande 

för att omfattas av artikel 34 FEUF, utan även inskränkningar som är icke-diskriminerande, 

men ändå försvårar marknadstillträdet eller ter sig omotiverat betungande, kan anses falla in 

under bestämmelsen.
118

 

 

Principen om ömsesidigt erkännande är inte absolut, vilket bl.a. fastslogs av EU-domstolen i 

det s.k. Gebhard-målet
119

, vilket är av intresse trots att det gällde fri etableringsrätt. 

Domstolen uttalade att rätten till etablering syftar till att unionsmedborgare ska kunna delta i 

och dra fördel av det ekonomiska livet i andra medlemsstater på ett stabilt och kontinuerligt 

sätt.
120

 Domstolen fastslog, med hänvisning till tidigare praxis, det s.k. Gebhard-testet, som 

innebär att om åtgärder ska tillåtas hindra eller göra det mindre attraktivt att utöva den av 

fördraget garanterade grundläggande frihet som etableringsfriheten innebär, måste de uppfylla 

fyra krav; de skall vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt, framstå som motiverade 
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med hänsyn till ett trängande allmänintresse, vara ägnade att säkerställa förverkligandet av 

den målsättning som eftersträvas genom dem och inte gå utöver vad som är nödvändigt för att 

uppnå denna målsättning.
121

 

 

Inskränkningar eller till och med förbud av varor kan enligt artikel 36 FEUF vara tillåtna om 

det motiveras av i artikeln angivna allmänintressen, exempelvis allmän hälsa, ordning och 

säkerhet. Bestämmelsen har tolkats restriktivt av EU-domstolen.
122

 Mot bakgrund av det, 

genom Cassis de Dijon-domen, utvidgade tillämpningsområdet har ytterligare undantag från 

förbudet mot handelshinder införts för icke-diskriminerande åtgärder, s.k. tvingande 

hänsyn
123

. En bestämmelse som är icke-diskrimerande men ändå handelshindrande kan 

rättsfärdigas av tvingande hänsyn om skälen är tillräckligt angelägna och åtgärden är 

underbyggd av genuina motiv, området inte är harmoniserat samt om åtgärden är 

ändamålsenlig och proportionerlig.
124

 Som framgått ovan innebär en 

proportionalitetsbedömning en bedömning av huruvida det finns alternativa, mindre 

ingripande åtgärder för att uppnå det aktuella syftet.
125

  Tvingande hänsyn är, till skillnad från 

artikel 36, inte en sluten, uttömmande kategori. Helt nya grunder kan således åberopas och 

sedermera rättfärdiga handelshinder.
126

 

 

Ett annat mål från som har haft stor betydelse för tillämpningen är Dassonville
127

, där EU-

domstolen definierade begreppet ”åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa 

restriktioner” i artikel 34 FEUF.
128

 Domstolen fastslog att ”alla handelsregler antagna av 

medlemsstater som kan utgöra ett hinder, direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, för 

handeln inom gemenskapen” ska anses som åtgärder med motsvarande verkan som 

kvantitativa restriktioner. Detta brukar benämnas som den s.k. Dassonville-formeln. 

Domstolen betonade genom avgörandet att det viktigaste för att avgöra om en nationell åtgärd 

omfattas av artikel 34 FEUF är dess effekt på den inre marknaden. Både indirekt 

diskriminerande och icke-bindande regler kan således utgöra handelshinder i artikelns 

mening. Det finns praxis från EU-domstolen
129

 som fastslår att det i detta hänseende inte finns 

några minimikrav på storleken på den handelshindrande effekten. Bara det faktum att en 

nationell åtgärd kan hindra import ska därför betraktas som en åtgärd med motsvarande 
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verkan som en kvantitativ restriktion, även om hindret är ringa och även om det är möjligt att 

sälja och marknadsföra importerade produkter på andra sätt.
130

 

 

EU-domstolen begränsade i de förenade målen Keck och Mithouard (Keck)
131

 tillämpningen 

av artikel 34 FEUF. Domstolen fastslog att bestämmelsen skulle vara tillämplig på regler om 

varors produktegenskaper och undantog regler om vissa försäljningsformer, dvs. regler kring 

hur en produkt marknadsförs och säljs i en annan medlemsstat, som inte har några 

diskriminerande effekter.
132

 Keck-domen har fått kritik bl.a. på grund av oklarheter kring sin 

begreppsdistinktion. Det förekommer dessutom flera typer av åtgärder som inte helt lätt kan 

kategoriseras i enlighet med dessa kriterier, exempelvis brukanderegler som begränsar hur, 

när, var och av vem en viss produkt får användas.
133

 Keck-avgörandet innebar också att 

utvecklingen av den fria varurörligheten och resterande tre friheter på den inre marknaden inte 

rörde sig i samma riktning.
134

 

 

 

5.3.1 Den handelshindrande effekten för indirekt och slumpmässig 

 

EU-domstolen har i sin praxis fastslagit att vissa effekter kan anses vara alltför avlägsna för 

att kvalificeras som åtgärder med motsvarande verkan enligt artikel 34 FEUF. Av stort 

intresse är i detta sammanhang EU-domstolens avgörande Krantz
135

, där en sakrättslig 

frågeställning aktualiserades i samband med en prövning av överensstämmelsen mellan en 

nationell regel och den fria rörligheten för varor. Ett tyskt företag hade infört ett ägarförbehåll 

i ett avtal med ett nederländskt företag om försäljning av en maskin. När det holländska 

bolaget gick i konkurs beslagtog den nederländska skattemyndigheten all lös egendom som 

fanns i det insolventa bolagets lokaler, inklusive den aktuella maskinen. Skattemyndigheten 

grundade sin rätt att beslagta egendomen på en särskild skatterättslig bestämmelse i 

nederländsk lagstiftning. Det tyska bolaget åberopade sitt ägarförbehåll och hävdade att det 

kunde återta maskinen. Nederländsk rätt var enligt lex rei sitae-principen tillämplig på det 

sakrättsliga förhållandet, eftersom maskinen befann sig i Nederländerna. Frågan väcktes om 

det beslag som gjorts av skattemyndigheten stred mot artikel 34 FEUF. Det tyska företaget 

gjorde gällande att tillämpningen av den nederländska lagstiftningen begränsade handeln 

eftersom medborgare i andra medlemsstater på grund av bestämmelsen kunde komma att 

tveka att sälja varor på avbetalning till köpare i Nederländerna. EU-domstolen fastslog dock 
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att detta var för slumpartat och indirekt för att tillämpningen av bestämmelsen kunde anses 

utgöra ett handelshinder.
136

  

 

EU-domstolen använde sig av samma avgränsning i sitt avgörande Italo Fenocchio
137

. Fallet 

gällde en italiensk bestämmelse, enligt vilken det inte var tillåtet att utfärda 

betalningsföreläggande när delgivning till gäldenären skulle ske i en annan medlemsstat, i 

detta fall Tyskland. Frågan var om bestämmelsen kunde anses strida mot förbudet mot 

kvantitativa exportrestriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan i artikel 35 FEUF. EU-

domstolen ansåg att sannolikheten att bestämmelsen skulle leda till att Italiens medborgare, på 

grund av ökade kostnader och minskat skydd, avskräcks från att sälja varor till köpare i andra 

medlemsstater alltför slumpartad och indirekt för att bestämmelsen skulle anses vara av sådan 

art att den hindrar handeln mellan medlemsstaterna.
138

 

 

I målet BASF
139

 fastslog EU-domstolen återigen att artikel 34 FEUF inte hindrade 

tillämpningen av de i fallet aktuella nationella bestämmelserna. I den tyska bestämmelsen 

stadgades att ett patent som beviljats av det Europeiska Patentverket och har rättsverkan i 

Tyskland, men var avfattat på ett annat språk än tyska, inte har rättsverkan om patenthavaren 

inte inger en översättning av patentskriften till den tyska patentmyndigheten inom tre månader 

från det att beslutet att meddela patent kungjorts. Även om det medgavs att det troligen 

förekommer skillnader i varurörelserna beroende på om uppfinningen är skyddad i alla 

medlemsstater eller enbart i vissa, vilket leder till en uppdelning av den inre marknaden och 

kan ha restriktiva verkningar, ansågs dessa verkningar på den fria rörligheten för varor alltför 

slumpmässig och indirekt för att den skulle anses utgöra ett hinder för handeln inom 

gemenskapen.
140

 

 

Att EU-domstolen har tagit hänsyn till huruvida ett hinder är alltför slumpmässigt och 

indirekt, framgår också av domen i målet TK-Heimdienst Sass
141

, där domstolen kom fram till 

att den begränsande effekten på den fria rörligheten inte var för avlägsen.
142

 Målet gällde 

försäljningsform, vilket enligt Keck faller utanför artikel 34 FEUF förutsatt att bestämmelsen 

gäller för samtliga berörda näringsidkare och att de såväl rättsligt som faktiskt påverkar 

avsättningen av inhemska och utländska varor på samma sätt. Bestämmelsen stadgade att 

näringsidkare får bedriva ambulerande (rörlig) försäljning i ett visst österrikiskt 

förvaltningsdistrikt endast om de samtidigt bedriver verksamhet från ett fast driftställe i 
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förvaltningsdistriktet eller i en angränsande kommun. Bestämmelsen krävde således att 

näringsidkare som redan hade ett fast driftställe i en annan medlemsstat måste öppna eller 

förvärva ytterligare ett fast driftställe för att tillåtas bedriva sådan rörlig försäljning, medan de 

lokala näringsidkarna redan uppfyllde kriteriet. EU-domstolen konstaterade att detta innebar 

extra kostnader och svårigheter för saluföring av de utländska produkterna och därmed ett 

större hinder till marknaden för utländska än för inhemska produkter.
143

 Det spelade ingen roll 

att regleringen var tillämplig på alla ekonomiska aktörer på österrikiskt territorium.
144

 EU-

domstolen ansåg att de begränsande effekterna inte var för slumpmässiga och indirekta för att 

de skulle anses hindra handeln mellan medlemsstaterna. Domstolen anförde att det i detta 

hänseende är tillräckligt att konstatera att varorna från andra medlemsstater inte skulle kunna 

saluföras genom rörlig försäljning i ett sådant förvaltningsdistrikt som inte ligger i anslutning 

till gränsen.
145

  

 

Av ovanstående exempel framgår att EU-domstolen har intagit en relativt restriktiv hållning 

till att bedöma vissa typer av åtgärder som handelshindrande. Av stort intresse är avgörandet i 

Krantz, som är EU-domstolens hittills enda avgörande avseende säkerhetsrätter i lösöre. I 

detta fall hävdade generaladvokaten
146

 att begränsningen av handeln var minimal på grund av 

den särskilda karaktären hos skattemyndighetens beslagsrätt, som i det aktuella fallet var 

begränsad till lös egendom belägen i lokalerna. Enligt Akkermans skulle denna 

argumentationslinje kunna vara av betydelse för utgången i målet. Om fallet hade haft en mer 

generell karaktär kunde resultatet ha blivit att utländska parter kände sig tvungna att kräva 

dyrare säkerheter för sina internationella transaktioner än inhemska parter i en inhemsk 

situation, som kan förlita sig på den nationella rätten. Därför skulle tillämpningen av lex rei 

sitae i kombination med nationell lagstiftning kunna leda till ett faktiskt och betydande hinder 

för handeln inom gemenskapen i enlighet med artikel 34 FEUF. Huruvida en sådan regel kan 

motiveras med stöd av artikel 36 FEUF eller något av de tvingande hänsynen skulle bero på 

rättfärdigandegrunden och omständigheterna i fallet.
147

 Avgörande för EU-domstolens dom 

kan mycket väl ha legat på den begränsade räckvidden av bestämmelsen även för inhemska 

parter snarare än på möjligheten att göra den i Tyskland giltiga säkerhetsrätten gällande i 

Nederländerna.  
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5.3.2 Marknadstillträdestest 

 

Det föreslogs snart efter EU-domstolens dom i Keck att fokus vid prövningen inte borde ligga 

på begreppskategorier, utan på frågan om aktörernas möjlighet till marknadstillträde i olika 

medlemsstater. På senare år har EU-domstolen i sin praxis lutat åt att bedöma tillämpligheten 

av artikel 34 FEUF enligt ett sådant marknadstillträdestest, där en åtgärd i nationell 

lagstiftning som hindrar en aktörs tillträde till en annan medlemsstats marknad anses omfattas 

av tillämpningsområdet för fördragsartikeln.
148

 Detta gäller även om tillämpningsområdet av 

regeln inte gör någon åtskillnad mellan inhemska och utländska aktörer.
149

 En sådan 

inställning följer samma utveckling som på området för den fria rörligheten för tjänster och 

etableringar.
150

  

 

EU-domstolens dom i Trailer-målet
151

 är det mest framträdande exemplet för denna 

utveckling. Målet gällde ett italienskt förbud mot att använda släpvagnar på bl.a. motorcyklar. 

Domstolen kom fram till att detta brukandeförbud ledde till minskad efterfrågan eftersom 

ifrågavarande konsumenter saknade intresse av att köpa släpvagnar för motorcyklar. Därmed 

hindrades tillträdet till den aktuella marknaden.
152

 Däremot ansåg domstolen att regeln kunde 

rättfärdigas av anförda skäl om trafiksäkerheten. Domstolen slog fast att varje annan åtgärd 

som vidtas av en medlemsstat och som hindrar tillträdet till marknaden i en medlemsstat för 

varor med ursprung i andra medlemsstater ska betraktas som åtgärder med motsvarande 

verkan.
153

 

 

Även avgörandet i Mickelsson
154

, vilket gällde svenska bestämmelser som anvisar 

vattenområden och farleder där vattenskotrar får användas, har följt denna utveckling. Fallet 

aktualiserade frågan om och i så fall på vilket sätt reglerna om fri rörlighet för varor ska 

tillämpas på brukanderegler av en vara i en nationell rättsordning. EU-domstolen omprövade i 

viss mån återigen sin tidigare praxis om innebörden av åtgärder med motsvarande verkan. De 

aktuella nationella reglerna ansågs inte vara produktkrav eller att de var diskriminerande, och 

diskussionen gällde därmed om de ändå utgjorde åtgärder med motsvarande verkan eftersom 

de hindrade marknadstillträdet. Domstolen hänvisade till Trailer-målet och fastslog att en 

begränsning av användningen av en vara i en medlemsstat, beroende på den aktuella 

begränsningens räckvidd, kan ha avsevärd inverkan på konsumenternas beteende, vilket i sin 

tur påverkar varans tillträde till medlemsstatens marknad. Av domen kan utläsas att en 

begränsning som inte hindrar eller ”kraftigt begränsar” konsumenters möjligheter att bruka 
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varan inte anses utgöra en åtgärd med motsvarande verkan.
155

 Detta bör enligt Derlén och 

Lindholm dock inte uppfattas som ett de minimis-undantag av det slag som förekommer inom 

konkurrensrätten och som kräver ekonomisk analys. Det är snarare fråga om ett 

avlägsenhetskrav, enligt vilket en åtgärds påverkan på handeln mellan medlemsstaterna inte 

får vara alltför osäker eller indirekt för att bedömas som en åtgärd med motsvarande verkan. 

De hänvisar härvid bl.a. till avgörandena i Krantz och BASF. Som författarna påpekar återstår 

det för EU-domstolen att tydliggöra hur marknadstillträdestestet ska göras samt huruvida 

resonemanget endast gäller för brukanderegler eller ska tillämpas på motsvarande sätt även på 

andra nationella åtgärder.
156

 

 

Både Trailer och Mickelsson gäller alltså formellt sett icke-diskriminerande begränsningar i 

brukandet av varor och hur dessa förbud ska bedömas. EU-domstolen konstaterade i båda 

fallen att förbuden hade en avsevärd inverkan på konsumenternas beteende och var tillräckligt 

omfattande för att konsumenter i praktiken saknade intresse av att köpa produkten. De 

nationella reglerna var därför att betrakta som åtgärder med motsvarande verkan och föll in 

under tillämpningsområdet för artikel 34 FEUF.
157

 

 

 

5.4 Prövning av huruvida lagvalsregler och sakrätt kan stå i strid med 

EU-rätt 

 

Som framgår ovan har EU-domstolen i sin praxis slagit ned på flera olika typer av nationella 

handelshinder. Det har gällt både diskriminerande regler och regler som på ytan är neutrala 

men som vid tillämpning i större omfattning drabbar utländska varor. Risken för att nationella 

regler som egentligen inte har med den faktiska varuhandeln att göra ska omfattas av artikel 

34 FEUF har EU-domstolen försökt begränsa genom Keck och genom accepterandet av ett 

avlägsenhetskriterium i exempelvis Krantz. De många möjliga rättfärdigandegrunderna i 

doktrinen om tvingande hänsyn kan också motverka ett alltför vitt tillämpningsområde.  

Härefter har en utveckling skett mot att omfattningen av artikel 34 FEUF ska bedömas genom 

ett marknadstillträdestest. Domstolen har lagt stor vikt vid ömsesidigt erkännande, vilket har 

inneburit fokus på den praktiska och faktiska möjligheten att på samma villkor få tillträde till 

medlemsstaternas inhemska marknader. Konsekvenserna av dessa fall har ännu inte 

konkretiserats eller redogjorts för, men det har diskuterats huruvida detta kan öppna för att de 

nationella sakrättsreglerna i kombination med lex rei sitae under vissa förhållanden kan falla 

in under artikel 34 FEUF. Frågan är således om reglerna kan fångas av förbudet i artikeln 
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även om de formellt är icke-diskriminerande, mot bakgrund av att de kan hindra tillträdet till 

en marknad genom att påverka aktörers beteende på marknaden.
158

 

Bernitz och Kjellgren poängterar med anledning av marknadstillträdestestet att det ännu är 

oklart vad som ska anses innefattas i begreppet marknadstillträde och var gränsen går för att 

icke-diskriminerande bestämmelser ska anses försvåra marknadstillträdet för applicering av 

artikel 34 FEUF. De konstaterar att rättsläget är oklart och att framtida praxis måste klargöra 

sådana spörsmål.
159

 Derlén och Lindholm anser att Mickelsson-avgörandet klargör hur regler 

om brukandet av en vara och dess förenlighet med artikel 34 FEUF ska bedömas, och 

dessutom att EU-domstolen har tagit ett viktigt steg mot en förenklad tillämpning av artikel 

34 FEUF i allmänhet.
160

 Svåra kategoriseringsproblem kring vad som ska anses falla in under 

begreppet produktkrav respektive försäljningsåtgärd kan numera undvikas. Författarna anför 

att brukanderegler och försäljningsåtgärder bara är två av många typer av nationella regler 

som, trots att de varken utgör produktkrav eller är diskriminerande, utgör åtgärder med 

motsvarande verkan om de hindrar tillträdet till marknaden.
161

 Det framhålls dock att 

lösningen inte är helt oproblematisk på grund av svåra avvägningar och stor osäkerhet kring 

den exakta gränsen för försvårat marknadstillträde. Någon tydlig vägledning för dessa 

avvägningar gav EU-domstolen varken i Trailer eller Mickelsson.
162

  

 

Akkermans välkomnar Trailer-domen och argumenterar för att den öppnar upp för nya 

synvinklar och diskussioner kring de IP-rättsliga och sakrättsliga reglernas överensstämmelse 

med EU-rätten.
163

 Ramaekers och Akkermans anför att avgöranden som det i Krantz nu kan 

diskuteras utifrån nya perspektiv.
164

 Det är som sagt det enda fallet som berör säkerhetsrätter i 

lösöre och dess överensstämmelse med artikel 34 FEUF. Däremot undersökte inte EU-

domstolen vidare effekten av den nationella sakrättens restriktioner eller erkännandet av den 

utländska säkerhetsrätten, och avgörandet byggde på en speciell regel om skattemyndighetens 

rätt att beslagta lösöre i en konkurssituation. 

 

Ramaekers och Akkermans drar av praxis slutsatsen att det finns fem olika kategorier av 

åtgärder som omfattas av artikel 34 FEUF; (1) kvantitativa begränsningar, (2) åtgärder med 

motsvarande verkan som gör distinktion mellan inhemska och utländska aktörer, (3) åtgärder 

avseende produktegenskaper med motsvarande verkan som inte gör åtskillnad mellan 

inhemska och utländska aktörer, (4) alla andra åtgärder som hindrar marknadstillträde och (5) 

vissa försäljningsformer. Författarna anser att sakrätt inte enkelt kan hänföras till varken 
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produktegenskaper eller försäljningsformer, vilket således aktualiserar 

marknadstillträdestestet. Författarna gör gällande att även om reglerna anses vara icke-

diskriminerande finns det risk för att de utgör hinder för eller förebygger marknadstillträdet. 

De drar slutsatsen att en kombination av lex rei sitae och materiell sakrätt som leder till att 

säkerhetsrätter inte erkänns eller måste omvandlas till en ofullständig motsvarighet är 

oförenligt med artikel 34 FEUF. Således är åtgärden förbjuden såvida den inte kan motiveras 

och bedömas vara proportionerlig. Bevisbördan kommer att ligga på den mottagande 

medlemsstaten och inte längre på den part som hävdar oförenlighet med artikel 34 FEUF.
165

 

Enligt Derlén och Lindholm introduceras i Trailer och Mickelsson ett test med tre alternativ 

för att identifiera en åtgärd med motsvarande verkan; (1) regler som behandlar varor från 

andra medlemsstater mindre gynnsamt (diskriminerande regler), (2) regler som uppställer 

villkor som varor från andra medlemsstater måste uppfylla (produktkrav) och (3) regler som 

annars hindrar varor från andra medlemsstater tillträde till marknaden (andra hinder av 

marknadstillträdet). Bedömningen ska ske i fallande ordning. Det sista testet verkar enligt 

författarna vara ett allmänt test att tillämpas på samtliga nationella åtgärder som påstås 

begränsa handeln, alltså inte specifikt tillämpbart på brukanderegler.
166

 

Jag delar författarnas slutsatser om att de senaste målen från EU-domstolen är välkomna, då 

det är svårt att kategorisera alla nationella åtgärder i produktkrav och försäljningsformer ur ett 

gemenskapsperspektiv, framför allt följden av en kombination av lex rei sitae och materiell 

sakrätt. Ett marknadstillträdestest torde vara den bedömningsgrund som är aktuell för den 

handelshindrande effekten. Utfallet i Trailer och Mickelsson bygger på huruvida åtgärderna 

påverkar konsumenters, dvs. aktörers, beteende i tillräckligt hög grad.
167

 Detta resonemang 

underlättar en diskussion kring en eventuell handelshindrande effekt av olikheter i 

medlemsstaternas säkerhetslagstiftning i kombination med lex rei sitae. Frågan är om det 

avlägsenhetskriterium som fastslagits i bl.a. Krantz ska fortsätta att gälla och i sådana fall på 

vilket sätt. Det är troligen så att ett marknadstillträdestest innefattar motsvarande kriterium. 

Detta skulle innebära att en åtgärd vars påverkan på aktörers beteende, och därmed 

marknadstillträdet, är alltför osäker eller indirekt inte utgör en åtgärd med motsvarande 

verkan, eftersom påverkan på handeln därigenom anses vara för avlägsen.  

 

Det skulle vara av stor betydelse med klargöranden från EU-domstolen avseende vad som kan 

bedömas genom ett marknadstillträdestest och hur man ska gå tillväga för att avgöra om en 

nationell åtgärd i oacceptabelt hög utsträckning begränsar aktörers beteende och därmed 

marknadstillträdet. Det ska bli intressant att se huruvida utgången i mål som exempelvis 

Krantz m.fl. hade blivit annorlunda om det bedömts enligt doktrinen om 

marknadstillträdestest. 
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5.4.1 Svensk rätt 

 

När det svenska sakrättsliga systemet till följd av lex rei sitae är för handen och en 

säkerhetsrätt som skapas enligt lagstiftningen i en annan medlemsstat inte erkänns i svensk 

rätt kan detta påverka sättet på vilket handeln mellan medlemsstaterna bedrivs. Frågan är om 

denna påverkan ska anses vara tillräckligt stor för att falla in under artikel 34 FEUF.  

Säkerhetsrätter som stiftats i enlighet med annan medlemsstats lag har i svensk praxis och 

enligt lex rei sitae bedömts med tillämpning av den statens lag där egendomen befann sig vid 

säkerhetsrättens tillkomst, vilket i båda relevanta fall var i Tyskland. Att tillerkänna 

säkerhetsrätternas tillkomst giltighet är i enlighet med principen om ömsesidigt erkännande.
168

 

Säkerhetsrätternas fortbestånd i Sverige har dock bedömts annorlunda. Problem har uppstått 

när kraven på säkerhetsrätterna är uppfyllda enligt ursprungslandets lag men inte uppfyller de 

svenska kraven för fortbestånd. HD ansåg i de aktuella rättsfallen att om säljaren hade vetskap 

om, eller borde haft vetskap om, att egendomen skulle exporteras till Sverige, ska svensk rätt 

tillämpas från det att egendomen anlände till Sverige. I sådana fall har säljaren haft möjlighet 

ordna en säkerhet som uppfyller kraven i svensk sakrätt. Tillämpningen av materiell svensk 

sakrätt kan på grund av Sveriges restriktiva syn på exempelvis ”förlängda” eller ”utökade” 

ägarförbehåll innebära en stor risk för förlust av en i en annan medlemsstat giltig 

säkerhetsrätt. 

De svenska lagvalsreglerna kan innebära att en utländsk kreditgivare behöver lägga ned 

resurser på att försöka informera sig om innehållet i gällande sakrätt i Sverige. Det 

sakrättsliga systemet är komplicerat och svårtillgängligt, vilket innebär att undersökningen 

kan bli omfattande. Kreditgivaren kan då komma att höja priset på varan, både på grund av 

ökade kostnader för informationssökande och för att kompensera för risken att säkerhetsrätten 

inte erkänns i Sverige. Varje höjning av priset kan leda till en konkurrensmässig nackdel för 

säljaren och göra saken mindre attraktiv för köpare. I värsta fall skulle det kunna leda till att 

säljaren väljer att inte längre göra affärer med köpare i Sverige, alternativt att inte bedriva 

gränsöverskridande verksamhet överhuvudtaget.
169

 Det kan också argumenteras för att 

reglerna inte främjar den ekonomiska effektiviteten och sammanhållningen enligt vad som 

krävs i FEUF.
170

 

Argumentetet att handeln på den inre marknaden inte skulle hindras tillräckligt mycket, 

eftersom risken att förlora en säkerhetsrätt är alltför slumpmässig eller indirekt för att 

verkligen leda till en ökning av kostnader, har kritiserats av bl.a. Kieninger.
171

 År 2004 gjorde 

von Bar och Drobning en studie kring samspelet mellan avtalsrätt, skadeståndsrätt och sakrätt 
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med stöd från kommissionen.
172

 I denna ger författarna belägg för att företag kan vara 

tveksamma till att handla med utländska företag på grund av stora skillnader i kraven på 

säkerhetsrätter.
173

 Detta tyder på att det föreligger en praktisk risk för att kreditgivare faktiskt 

föredrar att göra affärer med parter i andra medlemsstater än exempelvis Sverige. Om detta är 

fallet leder kombinationen av de svenska lagvalsreglerna och den materiella sakrätten till ett 

faktiskt eller potentiellt, direkt eller – åtminstone – indirekt hinder för handeln inom unionen, 

i enlighet med Dassonville-formeln. Enligt Trailer och Mickelsson ska bedömas huruvida 

regeln hindrar aktörers tillträde till marknaden i en medlemsstat. EU-domstolen har formellt 

vidhållit att alla åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa restriktioner är otillåtna 

och att det inte finns några minimikrav på effekten av en handelshindrande åtgärd. Domstolen 

har dock, som framkomit ovan accepterat att vissa handelshindrande effekter kan anses alltför 

avlägsna för att artikel 34 FEUF ska vara tillämplig.
174

 Fallen aktualiserades innan EU-

domstolens domar i Trailer och Mickelsson. Om de nämnda domarnas avlägsenhetskriterium 

behåller sin utformning och relevans även vid bedömningar genom ett marknadstillträdestest 

är oklart, men någon form av minimikrav på risken för effekten torde vara för handen. Om 

EU-domstolen fortsättningsvis tillämpar avlägsenhetskriteriet på samma sätt skulle följden 

kunna bli att den handelshindrande effekten av de svenska lagvals- och sakrättsreglerna på 

marknadstillträdet för utländska varor anses för indirekt och slumpmässig. Däremot öppnar de 

senaste avgörandena enligt mig upp för bedömningen att effekten mycket väl kan anses 

påverka aktörers beteende på marknaden och sålunda hindra tillträdet till den svenska 

marknaden. En sådan påverkan bör inte anses vara för slumpmässig eller indirekt. 

 

 

5.4.2 Rättfärdigande och proportionalitet 

 

Trots att Trailer och Mickelsson inneburit en utvidgning av tillämpningsområdet för artikel 34 

FEUF är det i viss mån oklart i vilken omfattning så har skett. Om reglerna inte kan anses 

omfattas av artikel 34 FEUF kan de fortsätta bestå enligt svenska önskemål, och det krävs 

ingen rättfärdigandegrund enligt varken artikel 36 FEUF eller tvingande hänsyn. Om artikel 

34 FEUF är tillämplig, dvs. om ett marknadstillträdestest leder till att reglerna de facto anses 

hindra tillgången till en marknad, måste reglerna emellertid kunna rättfärdigas. Det krävs 

också att reglerna är tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt och är proportionerliga i 

förhållande till deras målsättning.  
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Artikel 36 FEUF anger sju rättfärdigandegrunder och därtill kommer också de tvingande 

hänsynen. Listan på tvingande hänsyn kan i princip innefatta vilken grund av icke-ekonomisk 

natur som helst.
 
Av undantagsbestämmelserna i artikel 36 FEUF skulle möjligen allmän 

ordning motivera tillämpningen av reglerna. Akkermans framhåller att de slutna sakrättsliga 

systemen (numerus clausus) kan hänföras till allmän ordning både i FEUF och i IP-rättslig 

mening. Akkermans gör också gällande att borgenärsskydd och den tvingande karaktären av 

sak- och obeståndsrätten skulle kunna användas som rättfärdigandegrund enligt de tvingande 

hänsynen. Även samstämmighet i den nationella säkerhetsrätten skulle kunna motivera en 

hindrande åtgärd.
175

  Ett rättssystem är normalt ett sammanhängande system på så sätt att 

reglerna i olika delar förväntas passa bra tillsammans och resultera i en jämn balans mellan 

olika intressenter. 

Enligt Akkermans och Ramaekers skulle domstolen, när samstämmigheten i det nationella 

sakrättsliga systemet görs gällande som rättfärdigandegrund, pröva om det faktiskt finns 

konsekvens i systemet, vilket EU-domstolen i många fall inte skulle finna. Med hänsyn till 

utvecklingen, särskilt med tanke på att nationella domstolar i viss utsträckning erkänner nya, 

främmande rättigheter
176

, frågar sig Kieninger om allmän ordning som rättfärdigandegrund 

skulle klara proportionalitetstestet. Rutgers instämmer i detta och bekräftar att om de 

nationella sakrättsordningarna inte är konsekventa, skulle EU-domstolen förmodligen inte 

acceptera att utländska influenser avvisas mot bakgrund av ett sådant argument.
177

  

 

EU-domstolen skulle möjligen godkänna en rättfärdigandegrund som bygger på att 

medlemsstaterna har exklusiv behörighet att hantera sina rättsordningar och därigenom de 

nationella stängda sakrättssystemen. Vid avsaknad av gemenskapsregler är det upp till varje 

medlemsstat att välja den åtgärd de finner mest lämplig för att lösa eller reglera ett visst 

problem.
178

 Därmed skulle EU-domstolen komma att godkänna ett sådant argument. Det 

krävs dock även i sådana situationer att åtgärden är nödvändig, ändamålsenlig och inte 

onödigt begränsande.
179

 För att ”klara” en proportionalitetsbedömning ska det inte finnas 

andra, mindre begränsande åtgärder att tillgå.
180

  

 

Kieninger undersöker grunderna för lex rei sitae-regeln och konstaterar att ett mål med 

principen är att skydda borgenärer som förlitar sig på att egendom som är belägen inom en 

viss jurisdiktion endast kan angripas enligt lagstiftningen i denna rättsordning. De slutna 

sakrättsliga systemen och principen om publicitet finns således till för att skydda tredje man 
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mot okända sakrätter. Hon anför därvid att de enhetliga, slutna sakrättsliga systemen 

tillsammans med skyddet mot tredje man kan vara en tillräcklig grund för att berättiga ett 

hinder för fri rörlighet enligt artikel 34 FEUF. Kieninger ifrågasätter dock om ett regelrätt 

underkännande av utländska säkerhetsrätter är den lindrigaste åtgärden att vidta för att komma 

tillrätta med den problematik som föreligger vid gränsöverskridande handel med 

säkerhetsrätter.
181

 

Ramaekers och Akkermans hävdar att EU-domstolen troligen skulle acceptera en eller flera 

rättfärdigandegrunder för lex rei sitae och de säkerhetsrättsliga reglerna, men att åtgärden och 

dess motivering sannolikt inte skulle klara av ett proportionalitetstest. Det skulle förmodligen 

anses finnas mindre begränsande åtgärder att tillgå för att skydda både systemet och 

borgenärer. Ett alternativ skulle vara en inhemsk registrering av utländska säkerhetsrätter i ett 

register, tillgängligt för berörda parter. En sådan registrerings- och publicitetsregel skulle 

erbjuda en mindre ingripande åtgärd. Om detta skulle vara möjligt finns det ingen anledning 

till att säkerhetsrätten inte skulle kunna verkställas på samma sätt som i den urspungliga 

medlemsstaten.
182

 Lex rei sitae tillhandahåller i sådana fall ett onödigt begränsande alternativ. 

En allmän vägran att erkänna säkerhetsrätter uppkomna i en annan medlemsstat skulle inte 

heller kunna motiveras av principen om medlemsstaternas exklusiva behörighet att vidta 

åtgärder.
183

 Ramaekers och Akkermans tror bl.a. mot bakgrund av dessa argument att reglerna 

inte skulle klara proportionalitetstestet.
184

  

Av stort intresse är EU-domstolens avgörande i målet Centros
185

, där argument om 

borgenärskydd underkändes av EU-domstolen. Målet gällde den fria etableringsrätten, men 

kan möjligen vara vägledande även med avseende på den fria rörligheten för varor. Fallet 

gällde ett danskt par som bildade ett bolag i England, men avsåg att driva verksamheten fullt 

ut genom en filial i Danmark. Detta gjordes bl.a. i syfte att undvika det startkapital som krävs 

för registrering enligt dansk rätt och för att dra nytta av Storbritanniens mer liberala 

bolagsrättsliga regler. Danmark tillät inte registrering av filialen, och anförde att det var ett 

kringgående av nationella regler om minimikapital, vilket skulle innebära risker för missbruk 

av rörelsefriheten samt att regeln kunde rättfärdigas förebyggandet av bedrägerier och av 

behovet att skydda borgenärer och övriga avtalsparter.
186

 Danmarks argumentation 

underkändes av EU-domstolen, som fastslog att en laglig företagsetablering i vilket EU-

medlemsland som helst utgör tillräcklig anknytning för att uppfylla hemvistkravet för 

juridiska personer, oavsett grundarens faktiska hemvist eller platsen för den faktiska 
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verksamhetens senare utövande. Ett ”utnyttjande” av etableringsfriheten genom att bilda 

bolaget i Storbritannien trots att den huvudsakliga verksamheten var avsedd att bedrivas i 

Danmark ansågs godtagbart, och Danmark hade således brutit mot kravet på den fria 

etableringsrätten. 
187

 I sitt avgörande konstaterade EU-domstolen initialt att den danska 

åtgärden inte var av sådant slag att den skyddade borgenärer, eftersom borgenärerna hade 

varit utsatta för risker i samma utsträckning om bolaget faktiskt hade bedrivit sin rörelse i 

Storbritannien och filialen hade registrerats i Danmark. Domstolen framhöll därefter att det 

oavsett finns mindre begränsande åtgärder att tillgå för att skydda borgenärer, exempelvis 

genom lagstadgade nödvändiga garantier, och att bedrägeribekämpning inte kunde motivera 

en vägran att registrera ett bolag.
188

 

Målet visar att medlemsstaternas möjlighet att tillgodose nationella behov till stor del är 

beroende av, och underordnad, den dominerande målsättningen om marknadsintegration och 

principen om fri rörelse på den inre marknaden. Lagvalsprincipen på etableringsområdet har i 

detta sammanhang delvis förlorat sin betydelse och gemenskapsrätten har ett tydligt företräde. 

Detta torde gälla för den fria rörelsen för såväl etableringar som varor. Det kan diskuteras om 

det faktum att bl.a. borgenärsintresset fick stå tillbaka för fördragsbestämmelserna även skulle 

kunna användas i säkerhetsrättsliga sammanhang. Varuhandel och etableringsfrihet skiljer sig 

åt och möjligen bör inte Centros ges en så vidsträckt innebörd att principerna automatiskt kan 

antas gälla även på varurörlighetens område, eftersom reglerna avseende etableringsfrihet, 

liksom reglerna som garanterar de övriga friheterna, är direkt och horisontellt tillämpliga 

medan fri rörlighet för varor generellt anses sakna sådan effekt. Ett liknande resonemang som 

i Centros avseende erkännandet av säkerhetsrätter skulle kunna leda till en utveckling där alla 

medlemsstaters säkerhetsrätter ska godkännas i en medlemsstat enligt principen om 

ömsesidigt erkännande. Däremot har EU-domstolen i senare avgöranden använt motsvarande 

metod som för fri rörlighet för personer och tjänster, istället för att utgå från den 

diskriminerande karaktären hos en bestämmelse.
189

 Oavsett om en direkt slutsats kan dras av 

utfallet i Centros för problemen med säkerhetsrätter och lagval är grundprincipen densamma 

och områdena utvecklas i många avseenden åt samma håll. Skyddet av borgenärer skulle i 

linje med detta inte kunna rättfärdiga ett underkännande eller förändring av giltigt uppkomna 

säkerhetsrätter i en annan medlemsstat. Det finns måhända större möjligheter att ta reda på om 

ett bolag har en utländsk anknytning, och därmed lyder under annan lag jämfört med 

säkerhetsrätter. En sådan brist på information hos övriga borgenärer torde dock kunna lösas 

genom mindre begränsande åtgärder än att vägra giltigheten av den utländska 

säkerhetsrätten.
190
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5.4.3 Svensk rätt diskriminerande i EU-rättslig mening  

 

I artikel 18 FEUF stadgas den s.k. likabehandlingsprincipen, vilken innebär en målsättning att 

alla medborgare i EU:s medlemsstater ska vara föremål för samma rättigheter och 

skyldigheter oavsett hemvist.
191

 Varje form av diskriminering på grund av nationalitet är 

förbjuden. Enligt principen får lika situationer inte behandlas olika och olika situationer inte 

behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för sådan behandling. Förbudet gäller inte bara 

direkt diskriminering utan även indirekt sådan. Indirekt diskriminering kan rättfärdigas endast 

om det finns objektivt godtagbara syften med regeln.
192

  

 

Det kan diskuteras huruvida de svenska IP-rättsliga lagvalsreglerna respektive de materiellt 

sakrättsliga reglerna är diskrimerande och därmed otillåtna. IP-rättsliga bestämmelser innebär 

inte ett ställningstagande i den materiella frågan i ett specifikt fall utan anger endast vilken 

materiell rätt som ska tillämpas och är därmed neutrala till sin natur. Den svenska 

lagvalsregeln och tillämpningen av svensk materiell sakrätt är formellt icke-diskriminerande, 

eftersom samma regler gäller för alla aktörer oavsett nationalitet. Frågan är om kombinationen 

av reglerna ändå kan anses vara indirekt diskriminerande och därigenom förebygga eller 

hindra tillträdet till marknaden.  

 

Kreditgivaren vet inte nödvändigtvis vilket sakrättsligt system som ska undersökas, t.ex. då 

saken kan säljas till ett företag med dotterbolag i olika medlemsstater. Kreditgivaren kan 

behöva lägga ned kostnader för att skaffa dyrare säkerheter, exempelvis bankgarantier, 

kreditförsäkringar, eller remburser, så att säkerhetsrätten fortbestår vid överföringen av saken 

till en annan medlemsstat. Alternativt kan kreditgivaren välja att inte alls inkludera en 

säkerhetsrätt i avtalet, och då istället höja priset i syfte att kompensera ett högre 

risktagande.
193

 I värsta fall anser kreditgivare att det är mindre attraktivt att göra affärer med 

svenska parter. En lösning som innebär att de svenska borgenärernas intresse tillgodoses i 

större utsträckning än de utländska kan uppfattas som förtäckt diskriminering på grund av 

nationalitet. Det kan därmed antas att de svenska reglerna i praktiken tillämpas på ett indirekt 

diskriminerande sätt genom att slå hårdare mot utländska kreditgivare än mot inhemska.  
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5.5 Avslutande reflektioner 

 

Målen Dassonville och Cassis de Dijon medförde ett nytt sätt att undersöka nationella 

civilrättsliga bestämmelser, inklusive sakrätt, från ett EU-perspektiv. Det framgår inte tydligt 

av EU-domstolens praxis vad som ska anses falla in under artikel 34 FEUF, och 

bestämmelsens räckvidd har gått från en bred inställning i Cassis de Dijon till en restriktivare 

sådan i Keck och tillbaka till en mer omfattande inställning igen i Trailer- och Mickelsson-

målen. Exempel på bestämmelsens tillämpningsområde har varit nationella krav på en varas 

innehåll, tillverkningsprocess, förpackning eller marknadsföring.
194

 Praxis har utvecklats och 

innefattar numera många olika typer av nationella åtgärder. Det återstår att se hur Trailer och 

Mickelsson kommer att öka räckvidden för artikel 34 FEUF. En utvidgning av artikeln 

innebär en tillnärmning av vad som gäller för de fria rörligheterna för tjänster och 

etableringar, där EU-domstolen i sin praxis tillåtit EU-rättsliga granskningar av allt fler typer 

av nationella regler.
195

 Det kan anses vara ett alltför stort steg att utvidga bestämmelsen till att 

även gälla lagvalsregler och sakrätt, men faktum kvarstår att olikheterna mellan 

medlemsstaternas lagstiftning på området faktiskt innebär en påverkan på aktörers beteende 

och därmed möjligen ett tillträdeshinder till olika marknader. Under förutsättning att effekten 

av detta hinder är praktiskt förekommande och inte alltför slumpmässig borde reglerna, enligt 

mig, anses bryta mot FEUF:s regler om den fria rörligheten för varor. Det är av stor vikt att 

undersökningar vidtas och klargöranden sker genom praxis. Det handlar trots allt om huruvida 

nationella regler ska underkännas eller behöva rättfärdigas utifrån EU-rätten. 

EU:s inre marknad är viktig för den fortsatta ekonomiska utvecklingen och den europeiska 

integrationen, då den underlättar för företag att agera i en öppen, diversifierad och 

konkurrensutsatt miljö. Kollisionsregler och IP-rättens funktion är att undanröja skillnader 

mellan rättssystem utan att påverka det materiella innehållet i den nationella rätten. Ett sätt att 

undvika detta är att harmonisera lagvalsreglerna. De konfliktssituationer som diskuteras här 

har i viss mån en enhetlig lagvalsregel genom den generella tillämpningen av lex rei sitae. Det 

kvarstår dock oklarheter och lagvalsregeln som den ser ut idag löser inte problematiken med 

de sakrättsliga skillnaderna i medlemsstaternas rättsordningar, vilka är oförenliga med en 

effektiv inre marknad. 
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6. Harmoniseringsarbete 
 

6.1 Inledande kommentar 

 

Lagharmoniseringsarbetet inom EU syftar till att bygga upp den inre marknaden och dess 

funktion. Ett syfte är att skapa ett s.k. ”level playing field”, där alla medlemsstater och dess 

aktörer har att ta hänsyn till samma villkor. EU syftar också till att undanröja sådana rättsliga 

skillnader som motverkar den fria rörligheten av varor, personer, tjänster och kapital eller 

snedvrider förutsättningar för konkurrens för affärsverksamhet i olika medlemsstater.
196

 Stor 

del av harmoniseringen på civilrättens område har gjorts genom direktiv. Dessa förpliktar 

medlemsstaterna att, i den mån det är nödvändigt, ändra sin nationella lagstiftning så att 

direktivens målsättningar och krav uppnås. Det är därmed resultaten som harmoniseras, inte 

vägen dit, och medlemsstaterna kan välja det för den nationella rättsordningen bäst lämpade 

tillvägagångssättet. Detta kan dock medföra lagändringar även på näraliggande områden, och 

främmande inslag i den nationella rätten kan störa rättsordningens uppbyggnad.
197

 Direktiv 

omfattar ofta krav på fullharmonisering, men det finns också s.k. minimidirektiv, där ett lägsta 

krav fastställs men högre skyddsnivå tillåts. Det finns även s.k. ramdirektiv som fylls ut med 

detaljregler från kommissionen. Redan förslag till direktiv och förordningar kan ha en 

harmoniserande effekt genom att målsättningar kan tas i beaktande i det nationella 

lagstiftningsarbetet.
198

 Förordningar införda av EU är direkt tillämpliga i medlemsstaterna och 

är ett effektivt medel för att uppnå samstämmighet mellan dessa. I EU:s 

lagstiftningsverksamhet spelar allmänna rättsprinciper, t.ex. proportionalitetsprincipen och 

förbudet mot retroaktiv lagstiftning, stor roll. En grundläggande utgångspunkt är EU:s 

företrädesrätt framför nationell lagstiftning och dess krav på korrekt och fullständigt 

genomförande och tillämpning av gemenskapsrätten.
199

 Rättsläget i medlemsstaterna tas i 

beaktande vid utformningen av EU-rätten och förebilder tas fram genom komparativa 

studier.
200

 Lagharmoniseringsarbetets inriktning är konkret och pragmatisk, vilket underlättar 

möjligheterna att rätta till de problem i lagstiftningsarbetet som grundar sig i olikheter i 

medlemsländernas rättsliga traditioner.
201

 

 

En del av EU:s rättssamarbete inom området för frihet, säkerhet och rättvisa i avdelning 5 

FEUF är det civilrättsliga samarbetet, vilket blev en gemenskapsfråga genom 

Amsterdramfördraget, som trädde i kraft den 1 maj 1999. Fördraget innebar att EU fick 
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lagstiftningskompetens och EU-domstolen tolkningsbehörighet avseende de förordningar som 

därigenom skapas. I artikel 81 FEUF stadgas att EU ska utveckla ett rättsligt samarbete i 

civilrättsliga frågor som har gränsöverskridande följder. Samarbetet bygger på principen om 

ömsesidigt erkännande och får inbegripa beslut om åtgärder om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagar och andra författningar. IP-rätten nämns uttryckligen i FEUF.
202

 Det 

stadgas att åtgärder får vidtas som ska främja förenligheten mellan medlemsstaternas 

bestämmelser om lagkonflikter och om domstolars behörighet, samt vidare förbättra 

erkännande och verkställighet av domstols avgöranden.
203

 Gemensamma principer inom IP-

rätten underlättar väsentligen funktionen av den inre marknaden och mycket stora delar av IP-

rätten har kommit att bli europeisk rätt.
204

  

 

Det finns på många håll höga målsättningar med det europeiska rättssamarbetet. Det 

civilrättsliga samarbetet har lett till en omfattande debatt och har bl.a. initierat framtagandet 

av förslag till en gemensam civillag inom EU.
205

 Frågan är politisk och har, som Persson 

uttrycker det, att göra med både ”affärsklimat, sociala mönster och politisk vilja hos 

aktörerna” och åsikter går isär avseende EU:s framtida civilrätt.
206

 Utveckling har pågått och 

pågår än av en harmonisering av områden som på olika sätt berör sakrätten, exempelvis 

harmonisering av bostadslåneavtal, insolvensbestämmelser genom insolvensdirektivet, 

arvsrätten och makars förmögenhetsförhållanden, vilket tyder på en ökad vilja och ett behov 

av en mer enhetlig sakrätt.
207

 Jag kommer dock inte att beröra diskussionen eller utvecklingen 

av dessa instrument i denna uppsats. 

I detta och nästkommande kapitel presenteras en övergripande redogörelse för de mest 

relevanta harmoniseringsprojekten inom EU. Jag kommer att presentera ett urval av de 

diskussioner som förs om den framtida utformningen av framför allt det sakrättsliga området. 

För att besvara frågeställningarna kommer jag i exemplifierande syfte att presentera 

internationellt harmoniseringsarbete och ett par akademiska projekt som möjligen kan ge 

vägledning. 

 

 

6.2 Några internationella harmoniseringsarbeten 

 

Harmoniserings- och unifieringsarbete på sakrättens område förekommer på internationell 

nivå. Det är ett brett område och jag ska i det följande redogöra för två projekt från vilka 

vägledning och inspiration kan hämtas för framtida utveckling. Även en intressant amerikansk 
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modell kommer kortfattat presenteras. På grund av utrymmesskäl och uppsatsens inriktning är 

redogörelsen inte heltäckande, utan de mest relevanta och uppmärksammade delarna 

kommenteras kort.  

 

The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) har tagit fram The 

UNIDROIT Convention on International Interests in Mobile Equipment 2001
208

 (även kallad 

Cape Town-konventionen). Konventionen är ett ramverk som har och ska kompletteras med 

protokoll avseende enskilda egendomstyper och är öppen för alla länder att ansluta sig.
209

 I 

konventionen finns bestämmelser rörande hur sakrättsligt skydd uppnås avseende bl.a. 

flygplan, järnvägar och rymdfarkoster. Reglerna avser således dyrbara tillgångar som ofta och 

lätt flyttas mellan länder och därmed olika jurisdiktioner, vilket kan ge upphov till sakrättsliga 

svårigheter.
210

 Harmonisering av IP-rättsliga lagvalsregler, såsom lex rei sitae, har inte ansetts 

tillräckligt för att uppnå enhetlighet för denna typ av mobil egendom. Det har införts en ny 

säkerhetsrätt som är föremål för konventionens uniforma regler avseende både uppkomst, 

verkställande och registrering av säkerhetsrätten. Registrering av säkerhetsrätten i ett 

internationellt register måste således göras för att sakrättsligt skydd ska uppnås. 

Registreringssystemet är inte gäldenärsbaserat utan baseras på den belastade egendomen.
211

 

Skydd uppkommer enligt huvudregeln för den rättighet som först registrerades.
212

 

Konventionen gäller både borgenärsskydd och omsättningsskydd.
213

 Registreringskravet 

tillgodoser publicitetsbehovet och rangordnar konkurrerande anspråk mot varandra, då 

prioritet bestäms efter datum för registrering.
214

 Vid gäldenärens insolvens kommer, under 

förutsättning att registrering skett, den belastade egendomen inte att ingå i dennes 

tillgångar
215

.  

 

Ett annat internationellt unifieringsprojekt på säkerhetsrättens område har genomförts av FN-

organet United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). UNCITRAL 

har skapat en lagmodell för säkerhetsrätter i lösöre (i det följande benämnd Lagmodellen)
216

, 

som publicerades år 2007 och antogs av FN:s generalförsamling den 11 december 2008.
217

 

Syftet med Lagmodellen är att hjälpa stater att utveckla moderna säkerhetsrättsliga regleringar 
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och underlätta harmonisering med andra länders regelverk.
218

 I introduktionen anförs att 

Lagmodellen vidare syftar till att komma förbi skillnader mellan rättsliga system för att 

tillhandahålla pragmatiska och beprövade lösningar som kan accepteras och genomföras i 

bl.a. stater med olika rättstraditioner.
219

 Lösningarna presenteras i form av rekommendationer.  

 

I Lagmodellen stadgas att huvudregeln för lagval bör vara lex rei sitae, vilken ska vara 

tillämplig för frågan om säkerhetsrättens uppkomst, tredjemansskydd och prioritet när den 

belastade saken har förflyttats.
220

 Det har införts undantag för varor som omfattas av 

registreringskrav samt exportvaror och ”transitvaror”.
221

 En tolkning av bestämmelsen är att 

säkerhetsrätten alltid ska bedömas enligt lagen i det land där den stiftades, det vill säga enligt 

den ursprungliga lex rei sitae, vilket skulle vara till fördel för den ursprunglige borgenären, 

men inte efterföljande borgenärer i det nya lägeslandet. En annan tolkning är att 

säkerhetsrätten bör tillerkännas giltighet i destinationslandet i enlighet med ursprungslandets 

lag under en tidsfrist från det att saken passerade gränsen. Därefter tillämpas 

destinationslandets lag. Borgenären har genom ett sådant införande tid att vidta 

undersökningar och åtgärder för att säkerhetsrätten ska anses giltig även enligt 

destinationslandets lag.
222

 

 

År 2013 kompletterade UNCITRAL Lagmodellen med ett utkast till en guide om 

implementering av ett säkerhetsrättsregister.
223 Det anförs att ett väsentligt inslag i 

Lagmodellen och moderna lagreformer inom detta område i allmänhet är inrättandet av ett 

allmänt tillgängligt register där information om den eventuella förekomsten av säkerhetsrätter 

i lösöre kan registreras. Lagmodellen innehåller kommentarer och rekommendationer kring 

flera aspekter av ett allmänt register samt relaterade frågor om giltighet gentemot tredje man 

och prioritering av säkerhetsrätter. Rekommendationerna är avsedda att genomföras av stater 

som har antagit eller är beredda att anta en lag som i huvudsak överensstämmer med 

rekommendationerna i Lagmodellen.
224
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6.3 Akademiska projekt kring en europeisk civillag: PECL och DCFR 

 

Det finns och har funnits ett antal akademiska projekt som har inriktat sig på att utveckla EU:s 

civilrättsliga samarbete. Forskningsgrupper har arbetat med att ta fram gemensamma texter 

som ska kunna användas inom EU:s harmoniseringsarbete.
225

 Ett numera avslutat projekt är 

Principles of European Contract Law (PECL), som initierades av Ole Lando och går under 

benämningen Lando-kommissionen.
226

 Resultatet är ett antal principer för en europeisk 

avtalsrätt inom områdena avtalsrätt, kontraktsrätt och obligationsrätt uttryckta i ett 

lagtextförslag med kommentarer.
227

 Sakrätten låg helt utanför verksamhetsramen för PECL. 

Resultatet var inte avsett att ha normativ verkan, utan avsågs vara en lagmodell och en bas för 

en framtida europeisk avtalsrätt.
228

 PECL har ett brett innehåll med regleringar och principer 

som inte tillhör den allmänna avtalsrätten i Sverige.
229

 PECL har medfört djupare diskussioner 

om jämförelser och enande av både lagkonflikter inom avtalsrätten och om medlemsstaters 

materiella avtalsrätt.
230

 

  

Arbetet har fortsatt inom ramen för The Study Group on A European Civil Code (SGECC) 

som är ett nätverk för akademiska arbetsgrupper lett av professor Christian von Bar.
231

 Ett mål 

för SGECC är att genom komparativa studier avgöra i vilken utsträckning befintliga 

bestämmelser i medlemsstaternas civillagstiftning kan formuleras i gemensamma rättsliga 

principer. Gruppen har strävat efter att uttrycka de gemensamma dragen i ett förslag till en 

europeisk kodifiering, kompletterat med förklaringar av bestämmelser och deras grund i, eller 

avvikelse från, befintliga lagar.
232

 Dessa gemensamma begrepp och principer är avsedda att 

underlätta det fortsatta harmoniseringsarbetet inom EU. Kommissionen har finansierat en del 

av arbetet. Kommissionens Grönbok av 2001
233

 syftade till att samla in information om 

huruvida det fanns ett behov av mer långtgående åtgärder från EU:s sida på avtalsrättens 

område. Grönboken följdes därefter upp av en handlingsplan med titeln ”En mer samordnad 

europeisk avtalsrätt” år 2003 (i det följande benämnd Handlingsplanen).
234

 I Handlingsplanen 

föreslogs åtgärder för att öka kvalitet och samstämmighet i gemenskapens avtalsrättsliga 

regelverk och en gemensam referensram, Common Frame of Reference (CFR), efterlystes. 
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Det akademiska projektet inom SGECC blev således delvis ett EU-rättsligt sådant, men är 

trots det ett självständigt projekt som inte är beroende av politiska påtryckningar. 

Kommissionen uttryckte i en efterföljande kommunikation
235

 om den framtida utvecklingen 

av en europeisk avtalsrätt att CFR i framtiden bör användas som en icke-bindande 

verktygslåda bestående av grundläggande principer, definitioner av juridiska begrepp samt 

enhetliga modellregler av civilrätt.
236

  

 

SGECC:s projekt har resulterat i ett slutligt utkastförslag, kallat Draft Common Frame of 

Reference (DCFR)
237

. Resultatet innehåller grundläggande civilrättsliga principer, definitioner 

och modellregler som inte har någon normativ verkan, uppdelade i olika ämnesböcker.
238

 

DCFR har tre huvudinriktningar; allmän och speciell avtalsrätt (särskilda avtalstyper, 

exempelvis köp, borgen, fordringsöverlåtelse och entreprenad), utomobligatorisk 

skadeståndsrätt (tjänster utan uppdrag och obehörig vinst) samt sakrätt (panträtt i vid 

bemärkelse och äganderättens övergång).
239

 Projektet avseende den allmänna avtalsrätten 

bygger till stor del på Lando-kommissionens avslutade arbete i PECL och har kommit att få 

betydande omfattning.
240

  

 

Det finns en arbetsgrupp inom SGECC med inriktning på sakrätt som numera går under 

benämningen ”Acquisition and loss of ownership in movables”. Boken är nummer VIII av 

DCFR. Arbetsgruppen påbörjade sitt arbete år 2001 och ordförande är numera Brigitta Lurger 

och Wolfgang Faber. Ämnen som berörs är bl.a. begreppet äganderätt, derivata förvärv av 

äganderätt (t.ex. genom köpeavtal), godtrosförvärv av äganderätt och andra rättigheter samt 

flera försäljningar av samma lösöre. Gruppen publicerar också löpande rapporter om 

medlemsstaternas nationella rättsordningar.
241

 DCFR använder ett enhetligt 

äganderättsbegrepp och fokuserar exempelvis på äganderättsövergång som avgörande 

moment för borgenärsskydd, vilket skiljer sig från den skandinaviska, funktionella synen på 

äganderättsbegreppet inom sakrätten.
242

 Förslaget bygger för närvarande på avtal om tiden för 

äganderättens övergång eller om sådant saknas tradition.
243

 Det framgår alltså att avtalsfrihet 

föreligger mellan parterna. Som framgått ovan är ett avtal om bindande verkan mot tredje man 

inte giltigt enligt svensk rätt om det inte dessutom har förekommit ett sakrättsmoment såsom 
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tradition eller registrering. Bok IX om säkerhetsrätter, ”Proprietary security in movable 

assets”, behandlar ytterligare sakrättsliga aspekter, och innehåller förslag avseende upplåtande 

av säkerhet i lösöre med fokus på ägarförbehåll. Författarna föreslår ett system med ett 

europeiskt register i vilket gränsöverskridande säkerhetsrätter ska registreras för att få effekt 

gentemot tredje man. Det föreslås ett inrättande av en ny form av säkerhetsrätt, en europeisk 

säkerhetsrätt, som kan skapas enligt reglerna i DCFR. Inspiration har i detta hänseende 

hämtats från den amerikanska modellen i artikel 9 UCC.
244

 

 

Det är inte klart hur det framtida utnyttjandet av DCFR eller CFR ska se ut. Vissa förespråkar 

idén om att arbetet ska användas som ett verktyg att hämta ledning från i EU:s framtida 

harmoniseringsarbete.
245

 Diskussioner har förekommit om en utveckling mot att CFR blir ett 

”intra-institutionellt” instrument som skulle vara bindande för EU:s institutioner. Vissa anser 

att CFR bör användas som ett grundläggande, men frivilligt, regelverk som parterna i ett avtal 

kan komma överens om att tillämpa, ett s.k. 28:e system.
246

 Detta frivilliga instrument skulle i 

så fall förekomma antingen i egenskap av ett fristående instrument inom näringslivet (jfr. 

UNIDROIT enligt ovan) eller bygga på en av EU antagen reglering. Vissa anser att arbetet 

bör resultera i en bindande europeisk civillag, men stödet för detta alternativt är svagt.
247

 På 

det politiska planet har Europaparlamentet vid olika tillfällen ställt sig positivt till och drivit 

på arbetet med någon form av europeisk civillagstiftning.
248

 Det har framhållits att det behövs 

en mer långtgående harmonisering av civilrätten i syfte att främja den europeiska 

integrationen och gemensamma marknaden.
249

 

 

DCFR presenterar en omfattande modell för avtalsrätten, men sakrätten berörs endast till viss 

del. Akkermans menar att en sådan fragmenterad metod kanske inte leder till den mest 

optimala lösningen på ett område som sakrätt, där systematisering och struktur är ett av de 

viktigaste inslagen. Han gör gällande att om DCFR leder till lagstiftningsåtgärder av 

kommissionen inom sakrättsområdet, kan denna modell komma att skapa problem i 

medlemsstaternas redan existerande sakrättssystem. Så är framför allt fallet om 

lagstiftningsåtgärden görs genom direktiv, eftersom medlemsstaterna då har möjlighet att 

behålla sin nationella sakrättsliga lagstiftning vid sidan av reglerna om europeisk sakrätt, 

samtidigt som andra medlemsstater kan komma att ändra sina materiella sakrättsregler.
250
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Det framhålls ofta att arbetet med DCFR är av stor nytta oavsett hur EU i slutändan väljer att 

använda det. Von Bar redogjorde tidigt för att ett ändamål med komparativa studier av 

förevarande slag och de resulterande texterna skulle vara ett värdefullt bidrag till 

rättsvetenskapen genom att öka kunskapen om andra rättssystem och vara användbara för 

praktiserande jurister både inom och utanför Europa.
251

 SGECC:s arbete är enligt von Bar inte 

bara en akademisk övning, utan ett steg närmre en europeisk rättskultur.
252

  Ramberg menar 

också att arbetet är av nytta för praktiserande advokater, domare, rättsvetenskapsmän samt 

den nationelle lagstiftaren och EU-lagstiftaren.
253

 Det är inte svårt att se fördelarna med ett 

projekt som DCFR, genom vilket det numera finns en öppen källa för förståelse av begrepp, 

principer och målsättningar inom medlemsstaterna och inom EU. 

 

 

7. Alternativ för harmonisering 
 

7.1 Inledande kommentar 

 

Jag kommer i följande kapitel att presentera ett urval av alternativa harmoniseringsformer på 

sakrättens område samt förslag på hur en utformning av dessa skulle kunna se ut. En 

fullständig unifiering av civilrätten skulle förändra medlemsstaternas regelverk i grunden och 

vara en mycket svårgenomförbar och ingripande åtgärd, med stor begränsning av 

medlemsstaternas suveränitet. För att begränsa en sådan kodifiering har argument framförts 

för att den endast skulle vara tillämplig på gränsöverskridande handel. Som nämnts diskuteras 

även flera mindre ingripande alternativ till en fullständig kodifiering. En möjlighet kan vara 

flera direktiv eller förordningar med specifika regleringar på särskilt utvalda områden. Det har 

även förts diskussioner kring en harmonisering av IP-rätten, ett frivilligt instrument, 

lagmodeller eller delegering av makt till privata institutioner.
254

 En lösning behövs tveklöst, 

men frågan är hur en sådan bör se ut. Inledningsvis diskuteras en eventuell harmonisering av 

IP-rättsliga lagvalsregler. Därefter avhandlas olika former av harmonisering av 

medlemsstaternas materiella rätt. Presentationen är avsedd att vara översiktlig. 

 

Nämnas bör att lagharmonisering inom EU endast kan ske i den mån den inre marknadens 

funktion kräver det och olikheter i medlemsstaternas rättsordningar är inte i sig 

behörighetsgrundande; det krävs även att de nationella reglerna hindrar funktionen av den 
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gemensamma marknaden.
255

 Den allmänna diskussionen behandlar bl.a. om det finns någon 

tydlig kompetensgrund för EU att harmonisera avtalsrätten och/eller sakrätten, och i så fall 

vilken artikel i FEUF denna kompetens bygger på.
256

 Frågan om EU:s kompetens att hantera 

frågor på sakrättens område är föremål för en ingående debatt som inte kommer att redogöras 

för här. Den rättsliga grunden varierar också beroende på vilken harmoniseringsform och 

vilken omfattning av densamma som eftersträvas.  

 

 

7.2 Harmonisering av IP-rättsliga lagvalsregler 

 

Som framkommit i kapitel 5 om den fria rörligheten för varor på den gemensamma 

marknaden är det inte endast skillnader i medlemsstaters nationella materiella sakrätt som kan 

skapa problem för parterna i ett avtal. Även tillämpningen av lex rei sitae, dvs. den lag gäller 

där egendomen är belägen, ger upphov till problematik. Parternas kontroll över tillämplig lag 

vid sakrättsliga tvister avseende lösöre är begränsad då deras eventuella lagval för ett avtal 

inte gäller.
257

 Oförutsebarhet, undersökningskostnader samt ökat risktagande vid 

gränsöverskridande handel får följden att transaktionskostnader blir höga.
258

 De materiella 

sakrättsliga reglerna i kombination med lex rei sitae kan innebära att säkerhetsrätter som 

giltigt skapats i en medlemsstat helt eller delvis går förlorade när saken förflyttas till en annan 

medlemsstat. Den mottagande staten kan eventuellt komma att omvandla den uppkomna 

säkerhetsrätten till en motsvarande säkerhetsrätt i landets numeus clausus eller inte erkänna 

säkerhetsrätten alls. Förlusten av säkerhetsrätter vid gränsöverskridande handel anses av 

flertalet författare vara ett hinder för den fria rörligheten för varor enligt artikel 34 FEUF. I 

kommissionens Handlingsplan från 2003 konstateras att effektiviteten av säkerhetsrätter 

varierar som resultat av att reglerna skiljer sig åt mellan medlemsstater. Aktörer är ofta 

omedvetna om lagvalsbestämmelsen lex rei sitae och det faktum att lagval inte accepteras i en 

sakrättslig situation.
259

 Ramaekers framför tre lösningsalternativ för problematiken; att 

antingen harmonisera eller unifiera sakrätten, att välja ett anknytningskriterium för det 

sakrättsliga förhållandet eller att tillåta ett lagval för sakrättsliga frågor.
260

 Artikel 81 FEUF 

utgör den rättsliga grunden för EU:s behörighet att skapa en enhetlig lagvalsregel för 

sakrättsliga frågor, och gäller endast för gränsöverskridande situationer. I denna stadgas att 

åtgärder kan vidtas i synnerhet om det är nödvändigt för funktionen av den inre marknaden.
261
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EU skulle därvid kunna införa ett direktiv eller förordning.
262

 Det lämpligaste torde i så fall 

vara att införa en motsvarighet till Rom I- och Rom II-förordningarna för säkerhetsrätter, då 

en förordning i högre utsträckning än ett direktiv skulle öka förutsebarheten av tillämplig lag 

för parterna.  

 

En harmonisering av IP-rättens kollisionsregler skulle inte vara lika ingripande som 

harmonisering av medlemsstaternas materiella sakrättssystem, och kan därför anses vara ett 

mjukare alternativ vars resultat ligger närmre i tiden.
263

 Von Bar och Drobning gör gällande 

att kollisionsregler och IP-rättens funktion är just att undanröja förekommande skillnader 

mellan länders rättsordningar utan att påverka den materiella rätten i sig. De argumenterar 

dock för att införandet av en kollisionsregel inte skulle förändra situationen som den ser ut 

idag, eftersom lex rei sitae faktiskt är en sådan regel och befäster existerande rättsliga 

olikheter snarare än undanröjer eller minskar dem.
264

 Von Bar anför att svårigheten att 

fastställa vilken utländsk lag som är tillämplig fortfarande är ett tids- och kostnadskrävande 

problem, vars ”oöverstigliga lösning” i praktiken relativt lätt kan medföra att rättigheter inte 

får någon effekt. Han gör också gällande att principen om ömsesidigt erkännande i längden 

endast fungerar i en harmoniserad materiell rätt.
265

 Drobning har senare framhållit att en 

harmonisering för närvarande endast kan uppnås genom att se över, och vid behov revidera, 

de relevanta nationella och överstatliga lagvalsreglerna med tanke på de befintliga 

skillnaderna i de nationella bestämmelserna om säkerhet i lös egendom.
266

  

 

 

7.2.1 Lex rei sitae som anknytningskriterium 

 

Lex rei sitae har visat sig vara en oskriven kollisionsregel som tillämpas runt om i EU vid 

lagkonflikter av förevarande slag. Tillämplig lag förändras varje gång varan passerar 

landsgränser (conflit mobile). Det är inte heller klart huruvida den ursprungliga eller nya 

situslagen ska tillämpas vid bedömning av säkerhetsrättens giltighet. Olika länder väljer olika 

lösningar. Detta drabbar i sin tur parterna som måste undersöka lagvalsregleringen i 

destinationslandet. Gällande ordning är därför inte ändamålsenlig och en harmonisering av 

kollisonsreglerna skulle kunna vara av nytta, åtminstone för förutsebarheten av tillämplig lag. 

Vissa författare argumenterar för att lex rei sitae-kravet i en EU-rättslig kontext borde 

omvärderas.
267

 Om en harmonisering av IP-rättens lagvalsregler avseende säkerhetsrätter 
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skulle göras är frågan huruvida lex rei sitae skulle vara det mest lämpliga 

anknytningskriteriet.  

 

Principen om ömsesidigt erkännande gäller inte för säkerhetsrätter. Principen innebär, som 

anförts i kapitel 5 ovan, att regler i en medlemsstat måste erkännas av resterande 

medlemsstater. Den skapar konkurrens mellan EU:s rättsordningar, och kan i många fall ses 

som en dold kollisionslag. Ett krav på fullständigt erkännande av säkerhetsrätter, så som de 

giltigt skapats i urspungslandet, skulle kunna ställas genom införandet av principen även på 

sakrättens område.
268

 Om en sådan utvidgning skulle ske skulle lex rei sitae vara överflödig 

och ökad förutsebarhet för borgenärer och minskade undersökningskostnader för parterna 

skulle bli en följd.
269

 Principen är dock kontroversiell på sakrättens område grund av 

förekomsten av många typer av säkerhetsrättssystem och eftersom det gäller tvingande 

lagstiftning som berör medlemsstaternas nationella identitet och suveränitet. Ett beslut som 

skulle tvinga medlemsstater att erkänna andra säkerhetsrätter skulle få effekter på de 

nationella sakrättsliga systemen och domstolar skulle mötas av många främmande 

sakrättssystem med alla dess olikheter. Detta har blivit konsekvensen på etableringsområdet 

av bl.a. EU-domstolens avgörande i Centros.
270

 Erkännandet av alla främmande 

säkerhetsrätter, utan möjlighet att anpassa dem till det en egna landets numerus clausus, är 

precis vad många medlemsstater är ovilliga eller oförmögna att göra, och varför användningen 

av lex rei sitae är så pass utbredd. 

 

Bang-Pedersen påpekar vid en genomgång av principen, dess funktion och dess tillämpning i 

bl.a. dansk och amerikansk rätt att den inte är oproblematisk.
271

 Lex rei sitae-regelns 

tillämpning har enligt Ramaekers och Akkermans inneburit ett lågt engagemang i de 

nationella rättsordningarna, eftersom den egendom som finns i ett land hanteras av det egna 

landets lag.
272

 De belyser även utvecklingen som skett i flera system där betydelsen av 

aktörers avsikter har ökat. Detta innebär att det i många fall krävs en undersökning av parters 

avsikter innan tillämpliga IP-rättsliga regler kan undersökas, vilket i sin tur har lett till att 

lagstiftare låter utvecklingen vara utan att vidta lagstiftningsåtgärder. Författarna framhåller 

att den tvingande karaktären av lex rei sitae medför spänningar mellan nationella regler och 

EU-rättens principer.
273

  

 

Frågan är om lex rei sitae bör ersättas genom införandet av en annan lagvalsregel, grundad i 

något annat anknytningskriterium. Möjliga alternativ för lex rei sitae skulle vara lex 
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registrationis, les destinationis eller lex contractus. Lex registrationis innebär att lagen i det 

land där saken är registrerad skulle vara tillämplig. Ett exempel på detta är Cape Town-

konventionen. Om detta skulle tillämpas på allt lösöre skulle endast det numerus clausus som 

finns i registreringslandet vara möjlig, och tänkbara säkerhetsrätter blir därmed begränsade på 

samma sätt som då lex rei sitae tillämpas. Det krävs också att alla medlemsstater tillåter 

registrering av all typ av lösöre. Ett alternativ är att skapa ett europeiskt register i vilket 

säkerhetsrätten registreras. Samtliga säkerhetsrätter som registreras i ett sådant register skulle 

behöva erkännas av alla medlemsstater i EU. Detta skulle innebära förutsebarhet avseende 

den belastade varan, men fortfarande aktualisera frågan om tillämplig lag. Typen av 

säkerhetsrätt och dess följder skulle bedömas antingen av lagen där saken är belägen eller där 

saken är registrerad, beroende på tillämplig IP-rättslig regel. Ett mer effektivt sätt skulle 

därmed vara att skapa ett europeiskt register och göra EU-rätt tillämplig på den registrerade 

rättigheten. Det skulle i sin tur kräva införandet av en europeisk säkerhetsrätt.
274

 

 

Lex destinationis innebär att lagen i det land dit saken ankommer är tillämplig. Både 

uppkomsten och rättsverkningarna skulle regleras av destinationslandets lag. Det skulle 

härigenom införas ett partiellt lagval, innebärande att parterna kan avtala om tillämpning av 

ankomstlandets lag, under förutsättning att saken faktiskt kommit över gränsen. Denna 

lagvalsregel, som alltså tillåter en avvikelse från lex rei sitae, återfinns i den nederländska 

rättsordningen.
275

 Även en sådan regel skulle dock föranleda ett antal följdfrågor, exempelvis 

vilken säkerhetsrätt som skulle existera i ursprungslandet om säkerhetsrätten ska äga giltighet 

när saken ankommer till mottagarlandet, och om det skulle krävas två säkerhetsrätter. Om 

säkerhetsrätten skulle vinna giltighet före förflyttandet skulle det innebära att okända 

säkerhetsrätter används i ursprungslandet och dessutom öppna upp för bedrägerier genom att 

parter väljer en säkerhetsrätt från ett främmande rättssystem utan att ha för avsikt att saken 

faktiskt ska transporteras dit.
276

 

 

Lex contractus skulle innebära att avtalslandets lag skulle vara tillämplig även gentemot tredje 

man trots att saken exporteras, vilket skulle innebära fullständig partsautonomi. Parterna 

skulle i slutändan kunna välja vilket lands lag som helst, vilket skulle innebära att domstolar 

skulle bli konfronterade med alla typer av främmande säkerhetsrätter och sakrättsliga 

rättsordningar.
277

 Ett lagval skulle inte vara förenligt med principen om numerus clausus i 

enlighet med resonemanget om ömsesidighetsprincipen ovan. Dessutom blir det svårare för 

tredje man att skaffa kunskap om säkerhetsrätter och vad en sådan faktiskt innebär. Om det 
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inte finns ett lättillgängligt register som kan uppfattas och förstås av alla är de krav som skulle 

ställas på tredje man för stora när säkerhetsrätter skapats enligt främmande rätt.
278

 

 

Lex rei sitae kan motiveras av skyddet för tredje man. Tredje man ska inte riskera att 

konfronteras med säkerhetsrätter som inte tillåts existera i det rättssystem i vilket saken är 

belägen.
279

 Det kan dock uppkomma problem när sakens läge bara är en tillfällighet. En 

förvärvare av en säkerhetsrätt i lokala tillgångar förmodas utgå från lösörets värde och bör 

därför ges skydd enligt lägeslandets lag. Lösörets belägenhet är i många fall en lätt 

igenkännbar anknytning som medför att användandet av lägeslandets lag leder till ett 

förutsebart rättsläge.
280

 Det finns också praktiska fördelar med principen; lösöret är 

underordnat lägeslandets verkställighetsbefogenheter och tvisten bedöms ofta av en domstol i 

lägeslandet. Användandet av lägeslandets lag kan därför hävdas vara processekonomiskt 

genom att domstolar kan använda det egna landets rätt (lex fori) vid bedömning av eventuella 

tvister. Slutligen stöds också lex rei sitae av enhetlighet i och med att regeln tillämpas i de 

flesta stater och har ett brett stöd i europeisk rätt. Lex rei sitae ses som en naturlig 

utgångspunkt för sakrättsliga lagvalsfrågor.
281

 Det anförs ofta att det faktum att regeln har 

varit gällande så länge i sig talar för regelns fortsatta upprätthållande.
282

  

 

Även om lex rei sitae skulle ersättas skulle det inte lösa samtliga problem som uppkommer 

när sakrätter passerar medlemsstaternas gränser. Vid övervägande av ett ersättande av lex rei 

sitae är det av största vikt att den nya regeln tillämpas på samma sätt i alla medlemsstater.
283

 

En enhetlig tillämpning av en lagvalsregel, vilken det än skulle vara, för uppkomsten och 

fortbeståndet av en säkerhetsrätt kan därmed komma att kräva någon form av harmonisering 

av de materiella sakrättsliga reglerna. Samma sak torde dock gälla för lex rei sitae och det 

finns enligt min mening ingen anledning att frångå denna dolda men erkända lagvalsregel som 

utgångspunkt för vidare diskussion. Det är snarare så att om harmoniseringsåtgärder ska 

vidtas är den minst ingripande lösningen den mest eftertraktansvärda, under förutsättning att 

ändamålen kan uppnås. En fortsatt tillämpning av lex rei sitae, men med vissa modifikationer, 

skulle endast innebära smärre förändringar i medlemsstaternas rättsordningar.  
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7.3 Införande av ett tidsrekvisit 

 

Ett införande av ett tidsrekvisit förespråkas av flera författare och har även kommit på tal i 

den begränsade svenska rättspraxisen. I UNCITRAL:s Lagmodell föreslås lex rei sitae som 

huvudregel för lagval, men med beaktande av ett sådant tidsrekvisit.
284

 Ett tidrekvisit 

diskuteras också av von Bar och Drobning i deras studie kring avtalsrättens relation till 

sakrätten. Härur framgår att under en eventuell tidsfrist bör säkerhetsrätten äga giltighet i dess 

ursprungliga form. Kreditgivaren eller borgenären har under tiden möjlighet att undersöka och 

vidta de åtgärder som enligt det nya lägeslandet krävs för giltighet, exempelvis registrering 

eller andra formkrav. För de varor som endast tillfälligt befinner sig i landet fordras inte att 

orimliga undersökningar eller åtgärder vidtas. En sådan regel skulle vara till viss nackdel för 

nya borgenärer i det nya lägeslandet, och tidsfristen, samt möjligen säkerhetsrättens effekter, 

måste därför begränsas.
285

 Även i DCFR IX föreslås att om en vara importeras till ett EU-land 

och det i varan tidigare uppkommit en giltig säkerhetsrätt ska denna anses äga giltighet även i 

destinationslandet under tre månader. Därefter måste de krav som uppställs i DCFR 

uppfyllas.
286

 

Drobning frågar sig om det önskvärda resultatet att en utländsk säkerhetsrätt tillerkänns 

motsvarande rättsverkningar som i ursprungslandet kan garanteras genom de nuvarande 

oskrivna rättsreglerna eller domstolspraxis. Frågan kan troligen realistiskt besvaras jakande, 

men inte med erforderlig garanti.
287

 Garanti för ett sådant resultat i en gränsöverskridande 

situation kan endast uppnås genom en uttrycklig bestämmelse. Både Drobning och 

Akkermans nämner en modell om erkännande av ett utländskt ägarförbehåll som har 

utvecklats i den schweiziska lagen om internationell privaträtt från 1989. Enligt denna 

erkänns inte automatiskt ett ägarförbehåll som skapats utomlands, men istället för att vägra 

giltighet har säkerhetsinnehavaren en tidsfrist om tre månader efter importen till Schweiz att 

registrera säkerhetsrätten. Såvida den belastade tillgången inte förvärvas av en godtroende 

tredje man erkänns alltså säkerhetsrätten i dess ursprungliga form under tre månader.
288

 En 

bestämmelse som inspireras av den schweiziska regeln inom EU borde dock enligt Drobning 

inte begränsas till ägarförbehåll.
289

 

 

Ett tidsrekvisit finns också i Uniform Commercial Code (UCC) som introducerats i USA som 

en lagmodell.
290

 Vid utformning av bestämmelsen uppmärksammades problematiken kring 
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oplanerade förflyttningar av lösöre, dvs. inte enbart rena exportsituationer.
291

 Den s.k. 

fyramånadersregeln stadgar att innehavaren av en giltig säkerhetsrätt bevarar sitt skydd under 

fyra månader från det att saken förflyttats till den nya staten. Därefter krävs för en giltig 

säkerhetsrätt att destinationsstatens regler iakttas och efterföljs.
292

 Om tidsfristen löper ut och 

registrering inte skett går säkerhetsrätten förlorad.
293

  

 

Införandet av harmoniseringsåtgärder av den materiella sakrätten är som framgår komplicerat 

och tidskrävande. Trots att det möjligen är det mest effektiva sättet att få en mer enhetlig och 

fungerande sakrätt inom EU anser jag att en harmonisering av IP-rätten inte ska underskattas 

som ett första steg mot en förutsebar och problemfri europeisk sakrätt. Lex rei sitae torde i så 

fall vara den naturliga utgångspunkten. Eftersom regeln är utbredd och återkommer i förslag 

och lagmodeller skulle den inte innebära en större förändring i de nationella rättsordningarna. 

Precis som enligt redogörelsen ovan anser jag dock att det bör kompletteras med ett 

tidsrekvisit. Ett införande av ett tidsrekvisit som generell regel skulle troligen öka 

förutsebarhet och därmed underlätta för både aktörer och domstolar. All gränsöverskridande 

handel är inte rena exportsituationer, och aktörer vet inte alltid att eller till vilket land en vara 

kan komma att transporteras. Det är därför ändamålsenligt att borgenärer i sådana oplanerade 

situationer har möjlighet att anpassa sin säkerhetsrätt till destinationslandets krav. 

 

 

7.4 Harmonisering av materiella sakrättsliga regler 

 

Sakrätt, framför allt säkerhetsrätter i lösöre, har hittills helt legat utanför EU:s 

harmoniseringsåtgärder. Det finns inom EU ingen enhetlighet varken inom eller mellan 

medlemsstaternas sakrättsliga system och säkerhetsrätterna skiljer sig från varandra till både 

form, innehåll och rättsverkningar. Flera av medlemsstaternas nationella sakrättssystem 

präglas dessutom av otydlighet, svårtillgänglighet och oförutsebarhet.
294

 Sverige är ett tydligt 

exempel på detta. Olikheter mellan rättsordningarna grundar sig i politiska och 

rättsekonomiska överväganden, men även i skillnad i syn på exempelvis sakrättens innebörd, 

äganderättens övergång och vad som räknas som säkerhetsrätter.
295

 Även medlemsstaternas 

insolvensordningar bygger till stor del på den sakrättsliga regleringen, och eftersom tredje 

man är inblandad är reglerna till största del tvingande.
296 

Trots att det numera finns en tendens 

bland medlemsstater att låna främmande begrepp och koncept och att tillämpning av lex rei 

sitae i viss mån innebär att utländskt skyddade intressen tas i beaktande, är den låga 
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samordningen en stor anledning till brister inom EU.
297

 På grund av olikheterna och 

sakrättens betydelse i de nationella rättssystemen, är dess särdrag inte lätta att ge upp till 

förmån för den europeiska integrationen, och harmoniseringsåtgärder av området kan komma 

att möta stort motstånd. Det finns en bred användning av lösöre som säkerhet i den 

gränsöverskridande handeln, men det splittrade rättsläget medför att parter inte kan förlita sig 

på den förväntade rättsverkan av ett säkerhetsrättsinnehav.
298

 Flertalet författare anser att den 

fria rörligheten för varor, tjänster och kapital medför krav på lösningar som är bättre 

anpassade efter EU:s inre marknad och en mer enhetlig sakrätt inom EU. Harmonisering 

skulle kunna utveckla handeln genom att effektivisera kreditgivning och 

finansieringsmöjligheter för aktörer på marknaden.
299

 

 

Inom EU har det länge pågått en diskussion kring harmonisering av framför allt avtalsrätten. 

Det framhålls att avtalsrätt inte helt kan separeras från sakrätt och sålunda att förändringar i 

avtalsrätten troligtvis också kommer påverka sakrätten.
300

 Von Bar och Drobning 

argumenterar för att den europeiska inre marknaden är i behov av en uniform reglering av 

säkerhetsrätter och förmodligen en uniform reglering av äganderättsövergång i lösöre.
301

 Mot 

bakgrund av att övergång av äganderätt har ett nära samband med slutande av avtal och att 

dess betydelse varierar mycket mellan medlemsstaters rättsordningar argumenterar 

Ramaekers för att ett verktyg som är avsett att harmonisera avtalsrätten måste kompletteras av 

en harmonisering av sakrätten. Detta för att skapa en helhet och undvika luckor i 

lagstiftningen. Om sakrätten inte harmoniseras kommer äganderättens övergång och andra 

sakrättsliga frågor att regleras av de nationella rättsordningarna, vilket innebär splittringar 

inom medlemsstaternas sakrätt.
302

 Även Persson framför motsvarande synpunkt, och gör 

gällande att obligationsrätt och sakrätt är så avhängiga varandra att det kan ifrågasättas 

huruvida harmonisering kan eller bör ske endast av det ena rättsområdet.
303

 

 

 

7.4.1 Ersättande instrument 

 

Europeiseringen berör nästan alla rättsområden och det är av vikt att inom EU respektera 

lokala och nationella regler och traditioner. Det har på olika håll förts diskussioner kring en 

systematisk unifiering av hela den europeiska förmögenhetsrätten. En unifiering av den 

materiella rätten på ett område är komplicerad, kostsam och tidskrävande, och ett införande av 
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en fullständig europeisk civillag är således praktiskt svårgenomförbart.
304

 En kodifiering 

skulle innebära förändringar i flera av medlemsstaternas rättsliga tradition och uppbyggnad. 

Civillagen skulle inte bara omfatta avtalsrätt och sakrätt, utan även flertalet andra civilrättsliga 

områden. Införandet skulle förutsätta att EU har lagstiftningskompetens enligt artikel 114 

FEUF, vilket har varit föremål för diskussion i doktrinen.
305

 En civillag skulle oundvikligen 

innefatta bestämmelser som inte över huvud taget är kopplade till den inre marknaden. Trots 

att en enhetlig sakrätt skulle skapa ett ”level playing field” och vara den mest effektiva 

lösningen för underlättande av gränsöverskridande handel, är det inte självklart att det är 

önskvärt att separera sakrätten från de nationella förhållandena.
306

 Kostnaderna för 

utarbetandet och införandet av en civillag skulle vara mycket höga och frågan är om de 

transaktionskostnader som numera förekommer är tillräckligt höga för att motivera dessa.
307

 

En proportionalitets- respektive subsidiaritetsbedömning resulterar förmodligen i att en 

civillag i nuläget inte är motiverad och det dröjer länge innan en sådan blir aktuell. Enligt 

Kieninger kommer frågan om harmonisering av sakrätten i praktiken sannolikt att bero på 

utvecklingen inom europeisk avtalsrätt och civilrätt som helhet. Om EU förbereder en 

förordning om europeisk avtalsrätt, eller till och med en europeisk civillag som skulle ersätta 

nationell rätt, finns det ingen anledning till varför det sakrättsliga området skulle lämnas 

utanför. Säkerhetsrätter i lösöre är snarare det fält där unifiering är mest önskvärd.
308

  

 

Debatten kring en fullständig harmonisering av det säkerhetsrättsliga området förs även 

utanför civillagskodifieringen. Tillnärmning av materiella regler kan göras genom både 

positiv och negativ harmonisering. Positiv harmonisering kan exempelvis innebära införande 

av EU-lagstiftning som är antingen bindande eller frivillig för parter i direktiv- eller 

förordningsform. I kommissionens Grönbok av 2001 presenterades tre alternativ till 

harmonisering av avtalsrätten; två förslag på införandet av icke-bindande, frivilliga regelverk 

och ett helt bindande. År 2010 publicerade kommissionen en Grönbok om politiska alternativ 

för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag.
309

 Dessa alternativ är av 

intresse för motsvarande diskussion även inom det sakrättsliga området. Kommissionen 

presenterar sju alternativ för den fortsatta utvecklingen; (1) ett offentliggörande av den 

tillsatta expertgruppens resultat, (2) en officiell verktygslåda för lagstiftaren, (3) en 

rekommendation om europeisk avtalsrätt, (4) en förordning med inrättande av en frivillig 

europeisk avtalsrätt, (5) ett direktiv om europeisk avtalsrätt, (6) en förordning om inrättande 

av en europeisk avtalsrättsakt och (7) en förordning med inrättande av en europeisk 
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civilrättsakt.
310

 Här finns alltså alternativ för harmonisering av avtalsrätten genom införande 

av ett bindande instrument.
311

 Ur ett sakrättsligt perspektiv skulle ett införande av en helt ny 

EU-säkerhetsrätt vara den mest radikala och effektiva lösningen, eftersom lagen skulle ersätta 

existerande nationella bestämmelser och säkerhetsrättsliga institut med en modern, enhetlig 

europeisk säkerhetsrätt.
312

 Möjligen skulle en uppdelning kunna ske i olika direktiv, ordnade 

efter specifika sakrättsliga områden.
313

 Det finns dock politiskt motstånd från många 

medlemsländer mot ett införande av en bindande gemensam lag om säkerhetsrätter.
314

  

 

Om de nationella systemen skulle ersättas är det av vikt att det nya instrumentet är den bästa 

lösningen och av hög kvalitet, framför allt om den ska tillämpas även i rent inhemska 

situationer.
315

 Argument mot en harmonisering är bl.a. att kompromisser måste göras till följd 

av politiska och strukturella förhandlingar, vilket kan leda till att slutprodukten har alltför 

dålig kvalitet.
316

 Lookofsky framhåller risken för att de nationella system som vuxit fram 

under lång tid, allteftersom anpassats och ofta resulterat i ändamålsenlighet, får stå tillbaka för 

ett regelverk med sämre kvalitet. Det är inte säkert att den lösning som hade varit mest 

lämplig i slutändan väljs, och ett ingripande i den nationella rätten genom harmonisering eller 

unifiering kan i vissa fall leda till större fragmentisering än vad som var fallet innan.
317

 Även 

om akademiska projekt som DCFR och PECL har sökt visa att det finns en gemensam grund 

inom medlemsstaternas rättssystem torde det föreligga liten möjlighet att ett införande av ett 

säkerhetsrättsligt system som syftar till att ersätta de nationella skulle kunna ske inom en 

åskådlig framtid. Frågan blir därmed om harmonisering kan göras på andra sätt, och vilka 

dessa i så fall är. Det har bl.a. diskuterats huruvida EU-lagstiftning bör införas som en 

ytterligare ordning, frivillig för parterna, vid sidan av den nationella lagstiftningen på 

området. Flertalet författare har hittills argumenterat för en sådan ytterligare modell som 

skulle komplettera den nationella lagstiftningen.
318 

En utgångspunkt för en sådan lösning finns 

exempelvis i DCFR:s bok IX, som innehåller en uppsättning EU-regler om säkerhet i lös 

egendom. Se mer om detta i avsnitt 7.4.5 nedan. 
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7.4.2 Partiell harmonisering 

 

Det har förts diskussioner kring en harmonisering begränsad till särskilda intressen och ett 

steg på vägen skulle kunna vara att EU harmoniserar exempelvis ägarförbehållets form och 

verkningar. Ägarförbehåll är, trots olikheter i utformning och vidd, en utbredd och välkänd 

säkerhetsrätt i de allra flesta länder.
319

 Den är önskvärd eftersom den tillåter köparen att ha 

egendomen i sin besittning under tiden för säkerhetsrättens giltighet, till skillnad från 

exempelvis pant.
320

 Ramberg gör gällande att det finns ett stort behov av harmonisering av 

ägarförbehåll på grund av dess vanliga förekomst bland medlemsstaterna och skillnaderna i 

giltighet och effekt av desamma.
321

 Även Drobning framhåller populariteten av 

ägarförbehållet vid gränsöverskridande handel inom Europa.
322

  

 

Kieninger konstaterar i sin studie att det endast finns två områden inom vilka en 

harmonisering kan bli relativt enkel att uppnå, nämligen enkla ägarförbehåll och leasing. Hon 

framhåller att även utan ytterligare harmonisering inom förmögenhetsrätten, av reglerna om 

godtrosförvärv, specifikation eller sammanblandning, eller inom området för utmätning och 

insolvens, skulle ett sådant ”mini-direktiv” kunna vara av betydande värde för handeln på den 

inre marknaden. En viktig uppgift i utarbetandet skulle i sådana fall bli att tydligt separera det 

område där den nationella lagstiftningen gäller från EU-reglerna. Enligt Kieningers studie 

skulle ett sådant direktiv endast leda till mindre förändringar i vissa av medlemsstaternas 

lagar: Frankrike, Belgien, Luxemburg och Portugal skulle behöva uppoffra krav på skriftligt 

avtal, Italien och Spanien skulle behöva överge krav på en särskild datering. Spanien skulle 

dessutom behöva avstå från krav på registrering av köpeavtalet för de situationer som faller 

inom deras avbetalningsköplag. Slutligen skulle de nordiska länderna behöva acceptera 

giltighet och verkställighet av enkla ägarförbehåll i varor som är avsedda att säljas vidare eller 

användas i en tillverkningsprocess, utan krav på att avtalet i dessa fall utformas som 

exempelvis ett kommissionssavtal. För tydlighets skull skulle direktivet kunna föreskriva att 

ägarförbehåll är giltiga även om de sålda varorna ingår i andra varor, så länge de förblir 

separerbara utan svårighet eller skada.
323

 

 

Tidigare försök till harmonisering av ägarförbehåll har misslyckats.
324

 Verstijlen framhåller 

att det visat sig vara omöjligt att enas om en meningsfull harmonisering av ägarförbehåll, som 

till och med är den vanligaste formen av säkerhetsrätt.
325

 För att belysa den sakrättsliga 
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lagstiftningsproblematiken på EU-nivå använder både Sandstedt
326

, Verstijlen
327

 och 

Persson
328

 det ägarförbehåll som införts i artikel 4 Betalningsdirektivet
329

 som exempel. Till 

följd av den politiska förhandlingsprocessen resulterade det ursprungligt ambitiösa 

ägarförbehållet i ett tandlöst sådant. Hänvisningen i direktivet till lex rei sitae och nationell 

rätt innebär att resultatet är ett misslyckat harmoniseringsförsök av ägarförbehållet.
330

 

Verstijlen framhåller också problematiken med införande genom direktiv, vilket innebär 

skillnader i länders implementering och således att många olikheter kvarstår. Därvid anförs att 

det är svårt att uppnå tillräcklig konsensus för säkerhetsrätter för alla typer av tillgångar som 

skapats av alla möjliga parter, och om sådan konsensus mot förmodan skulle uppnås skulle 

det fortsatt förekomma olikheter till följd av skillnader i nödvändiga 

implementeringsåtgärder.
331

 

 

Att endast harmonisera vissa delar av sakrätten, exempelvis ägarförbehåll eller andra 

säkerhetsrätter i lösöre, har både fördelar och nackdelar. En fördel är att det kan vara lättare 

att hitta en lämplig rättsgrund och lösning för sådan harmonisering, till skillnad från att införa 

ett allomfattande instrument. En harmonisering kan på detta sätt också göras bitvis. En 

nackdel med partiell harmonisering är att det kan innebära större splittringar inom de 

nationella systemen än vad en fullharmonisering skulle innebära. De delar som inte 

harmoniserats skulle nödvändigtvis behöva anpassas till det införda europeiska inslaget. 

Frågan är om det inte finns en lämpligare, mer kostnadseffektiv lösning, där fler typer av 

säkerhetsrätter kan regleras genom samma åtgärd. Därmed inte sagt att behovet inte finns och 

att en sådan harmonisering inte är värd att diskutera. Politisk vilja förändras och om 

tillräckliga likheter anses föreligga innebär det att medlemsstaternas system inte påverkas i 

särskilt hög grad, i enlighet med vad Kieninger anfört ovan. Harmonisering skulle i så fall 

kunna ske successivt med anpassning av resterande delar av säkerhetsrätten. 
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7.4.3 Internationell konvention eller lagmodell/rekommendation 

 

Både Persson och Ramaekers gör gällande att det finns möjlighet att utveckla den framtida 

EU-civilrätten genom en eller flera internationella överenskommelser på sakrättsområdet. 

Harmonisering på detta sätt skulle kunna ske avseende särskilt utvalda säkerhetsrätter och 

även länder utanför EU skulle ha möjlighet att ansluta sig. Om det saknas kompetensgrund att 

vidta harmoniserings- eller unifieringsåtgärder inom EU är en internationell konvention det 

enda tillvägagångssättet.
332

 Persson menar att en nackdel är svårigheter med utarbetandet av 

en konvention; det tar lång tid och kompromisser kan innebära att kvalitet och 

ändamålsenlighet får stå tillbaka.
333

 Om ett sådant internationellt instrument utformas utanför 

EU skulle det inte heller föreligga krav på medlemsstaterna att ansluta sig. Trots att det bland 

många länder finns en vilja att utveckla ett säkerhetsrättsligt instrument skulle resultatet 

kunna bli en splittrad och osystematisk europeisk sakrätt. Tolkning av instrumentet och dess 

tillämpning skulle kunna skilja sig åt mellan medlemsstaterna. Möjligen skulle EU-domstolen 

genom förhandsbesked kunna tolka bestämmelserna och därigenom underlätta en enhetlig 

tillämpning av konventionen. Detta skulle dock innebära en ännu högre arbetsbelastning för 

domstolen, och införandet av en ny domstol skulle ta stora resurser i anspråk vilket icke-

anslutna medlemsstater troligen inte skulle acceptera.
334

  

 

Ett alternativ är införandet av en tydlig lagmodell på området. USA har genom UCC utarbetat 

en modell som är avsedd att finnas som förebild för nya lagstiftningsåtgärder. Härigenom har 

en mjuk metod valts som inte varit tvingande men ändå verkat styrande för delstaternas 

rättsutveckling. Som ovan nämnts är UNCITRAL:s Lagmodell av stort intresse vid en sådan 

diskussion. Även Europeiska utvecklingsbanken (EBRD)
335

 har utarbetat en lagmodell, vars 

syfte var att fungera som inspiration för lagstiftare i före detta socialistiska system vid 

utvecklandet av nya civilrättsliga regler. Instrumentet kompletteras med kommentarer och 

föreslår ett enhetligt system för säkerhetsrätter.
336

 Denna typ av harmoniseringsalternativ går 

långsammare men innebär att länder allteftersom kan anpassa sina rättssystem och därigenom 

möjligen uppnå högre kvalitet än vad som vore fallet med ett tvingande regelverk.
337

 Denna 

typ av lagmodell finns delvis i DCFR. Persson menar att det kan vara lämpligt att utveckla 

gemensamma riktlinjer inom ramen för UNIDROIT eller något annat europeiskt organ, 

exempelvis DCFR, vars tillämplighet avtalsparter och tredje man uttryckligen kan 
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godkänna.
338

 Problemet med avsaknad av anslutningskrav skulle även här göra sig gällande, 

men instrumentet skulle sannolikt påverka medlemsstaterna på sikt. 

 

 

7.4.4 Harmonisering genom EU-domstolens praxis 

 

Harmonisering genom avgöranden från EU-domstolen är ett alternativ, men inte ett särskilt 

effektivt sådant. EU-domstolen kan endast skapa civilrätt när den har sådan behörighet enligt 

fördragen. EU-domstolen har en pragmatisk inställning, dvs. den söker efter gemensamma 

lösningar snarare än gemensamma regler, vilket gör det möjligt att komma till rätta med vissa 

av de problem som föreligger med anledning av skillnader i nationell lagstiftning.
339

 

Domstolen gör inför sina avgöranden en grundlig undersökning av de nationella 

rättsordningarna, och Generaladvokatens uttalanden bygger ofta på omfattande utredningar av 

bl.a. gällande rätt, doktrinuttalanden, rättspraxis och komparativa studier.
340

 Detta medför 

många gånger att EU-domstolens avgöranden passar in i de nationella rättsordningarna. En 

nackdel med harmonisering genom EU-domstolens praxis är dock att den bygger på att 

medlemsstaterna begär förhandsavgöranden och sedermera hur de utformar sina 

frågeställningar.
341

 Det innebär att domstolen måste vänta på att ett relevant mål aktualiserar 

dess yttrande och att endast delområden av sakrätten besvaras. Resultatet kan återigen bli en 

splittring.
342

 Mot bakgrund av att diskussionen kring harmonisering till stor del bygger på att 

motverka nationella skillnader och undvika splittring är detta alternativ inte ändamålsenligt.
343

 

Det är möjligen inte tillräckligt att förlita sig på EU-domstolens praxis för att komma till rätta 

med samtliga problem, men dess avgöranden är trots allt nödvändiga för tolkning och 

vidareutvecklande av EU-rättsliga fördrag och bestämmelser. Det skulle exempelvis vara 

välkommet med ett klargörande avseende de sakrättsliga och IP-rättsliga effekterna på den 

fria rörligheten, vilket har diskuterats i kapitel 5 ovan. Ett eventuellt beslut från EU-domstolen 

i vilket tillämpningen av nationell sakrätt genom lagvalsregeln lex rei sitae anses strida mot 

den fria rörligheten för varor skulle innebära tryck på de nationella sakrättsliga systemen och 

vidtagande av förbättrande åtgärder.
344

 EU-domstolens avgörande skulle dock inte innefatta 

tillräcklig vägledning för att framtida utveckling faktiskt kommer att ske mot harmonisering.  
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7.4.5 Ett parallellt instrument med separata och gemensamma säkerhetsrätter 

 

En möjlighet som har diskuterats i doktrin är ett införande av ett frivilligt instrument som 

skulle existera parallellt med befintliga säkerhetsrättsliga system inom medlemsstaterna.
345

 En 

sådan europeisk säkerhetsrättsordning, med en eller flera uniforma säkerhetsrätter, skulle ha 

sakrättslig effekt i hela EU och skulle erbjudas avtalsparter som alternativ till det nationella 

system som annars, genom lex rei sitae, skulle vara tillämpligt. Ett liknande resonemang på 

avtalsrättens område fördes i kommissionens Handlingsplan från 2003 som gällde ett frivilligt 

avtalsrättsligt instrument. Kommissionen gjorde gällande att ett sådant instrument skulle 

effektivisera den inre marknaden eftersom systemet skulle vara särskilt anpassat för 

gränsöverskridande situationer och att det skulle förse både starkare och svagare parter med 

en acceptabel och lämplig lösning. Parterna skulle inte behöva reglera detaljer i avtal utan 

skulle kunna hänvisa till instrumentet såsom tillämplig lagstiftning.
 
På detta sätt skulle 

avtalsparter tillhandahållas tillgång till en modern regelsamling som är anpassad till 

gränsöverskridande avtal och situationer på den inre marknaden.
346

 Även alternativ 4 i 

kommissionens Grönbok av 2010 om ett frivilligt instrument är här av stort intresse.  

 

Ett exempel på detta är det förslag till en köprättslig förordning som nyligen presenterats av 

kommissionen. I april år 2010 bildades en expertgrupp som skulle bistå kommissionen i 

arbetet med att utarbeta av en gemensam referensram på avtalsrättens område.
347

 

Expertgruppen redogjorde för ett förslag i maj 2011 och kommissionen presenterade i oktober 

samma år ett förslag till en förordning om en gemensam europeisk köplag, Common 

European Sales Law (CESL)
348

. Regelverket är avsett att vara ett instrument vid 

gränsöverskridande handel inom EU som skulle existera vid sidan av de nationella 

rättsordningarna. CESL är tänkt att implementeras på nationell och inte europeisk nivå, och 

skulle innebära att när IP-rättsliga regler hänvisar till en medlemsstats lag har parter att välja 

mellan den nationella lagen eller CESL.
349

 Förslaget baseras på artikel 114 FEUF om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagar och anledningen till implementeringsformen verkar 

vara att möta tillnärmningskriteriet i artikel 114 FEUF.
350

 Om CESL valdes skulle det vara det 

exklusiva regelverket för avtalsförhållandet. Förslaget innehåller regler kring ingående och 

tolkning av köprättsliga avtal mellan vissa avtalsparter, samt skyldigheter och sanktioner för 

desamma.
351

 I punkt 16 i ingressen stadgas att CESL i synnerhet ska vara tillämplig på köp av 
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lös egendom, eftersom denna typ av egendom är den viktigaste för utvecklingen av 

gränsöverskridande handel. CESL reglerar inte sakrättsliga frågor, utan hänvisar därvid till 

redan existerande regler på området.
352

 Vid utarbetande av CESL har väsentliga delar av 

DCFR använts, vilket bekräftar att DCFR har ett politiskt och inte enbart akademiskt syfte. 

Förslaget har utsatts för en del kritik och det hävdas att ett eventuellt lagstiftningsförfarande 

endast kommer resultera i en förordning tillämplig mellan näringsidkare och konsumenter och 

då företrädesvis på gränsöverskridande avtal som ingåtts över internet. Tanken är dock att den 

även ska kunna väljas mellan näringsidkare och i inhemska situationer.
353

 Varken 

Europaparlamentet eller rådet har tagit ställning till förslaget i ett lagstiftningsförfarande och 

det återstår att se hur det i så fall fungerar i praktiken.
354

 Trots att det gäller avtalsrättens 

område har det tagits upp i debatten kring införandet av liknande instrument inom den 

europeiska säkerhetsrätten.
355

 

 

Von Bar och Drobning anför i sin studie kring avtals- och sakrätt att ett första steg mot ett 

“level playing field” skulle kunna vara att introducera en uniform reglering för 

gränsöverskridande situationer. En sådan reglering skulle mycket väl kunna vara frivillig men 

måste vara gällande gentemot tredje man. Författarna anför att nästa steg vore att införa en 

helt unifierad eller harmoniserad säkerhetsrättsordning.
356

  

 

Införande av en frivillig ordning skulle med nödvändighet kräva att alla medlemsstater inför 

en möjlighet till lagval, dvs. ett val mellan användande av nationella säkerhetsrätter och den 

europeiska säkerhetsrätten. Huruvida den bästa lösningen är att tillåta ett sådant lagval eller 

att anpassa innehållet i det nationella systemet till den europeiska säkerhetsordningen vore 

upp till varje enskild medlemsstat att avgöra. Detta skulle bero på instrumentets omfattning 

och om det endast skulle vara anpassat till gränsöverskridande situationer eller valbart även i 

rent interna situationer. Ramaekers argumenterar för att intern och inte bara 

gränsöverskridande tillämpning borde vara möjlig eftersom det skulle innebära 

regelkonkurrens och möjligen fungera som ett påtryckningsmedel för medlemsstaterna att så 

småningom ersätta det nationella systemet med det europeiska.
357

 

 

Om ett frivilligt instrument införs i medlemsstaterna uppkommer frågan om  regelverkets 

användning borde utformas enligt en opt-in eller opt-out-modell. Opt-in innebär i så fall att 

parter uttryckligen måste välja tillämpning av den europeiska säkerhetsrätten. Opt-out innebär 

istället att regelverket automatiskt anses tillämpligt såvida parterna inte deklarerar något 
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annat. Enligt Kieninger har erfarenheter visat att opt-out-modellen är bättre för att främja 

acceptans och leder till dess tillämpning och praxis från domstolar inom en relativt snar 

framtid. Om opt-in-modellen skulle implementeras anser Kieninger att parter bör ges 

möjlighet att tillämpa den europeiska säkerhetsrätten även i rent interna situationer, vilket 

skulle främja praktisk erfarenhet och acceptans.
358

 Ramaekers argumenterar för att en opt-in-

modell skulle vara mest lämplig eftersom opt-out de facto kan bli bindande med tanke på att 

den skulle vara standardordning om inte parterna uttryckligen avvisar den. Opt-in skulle 

tillhandahålla en faktisk valmöjlighet istället för att valet görs åt dem.
359

 Av denna diskussion 

drar jag slutsatsen att ett frivilligt opt-in-instrument som skulle vara tillgängligt för parterna i 

både interna och gränsöverskridande situationer vore mest lämpligt och effektivt. 

 

I doktrin hävdas att fördelarna med ett frivilligt system är att det skulle stimulera nationell 

utveckling genom att det möjliggör en jämförelse med hur andra rättsordningar löser särskilda 

problem. I säkerhetsrättsligt avseende skulle införandet innebära regelkonkurrens mellan två 

system. Detta kan jämföras med avtalsrättens område, där fullständig partsautonomi råder, 

och där en europeisk avtalsrätt sålunda skulle introduceras vid sidan av de befintliga 28 (eller 

fler) systemen.
360

 En centralisering och fullständig harmonisering skulle inte tillhandahålla 

denna möjlighet. Konsumenter och aktörer från näringslivet skulle genom ett frivilligt 

instrument välja det som passar deras situation bäst och detta skulle visa om preferenserna 

ligger i det nationella systemet eller i det europeiska. Om det europeiska instrumentet väljs 

skulle de europeiska reglerna legitimeras och dess kvalitet och attraktivitet indikeras.
361

 

Huruvida olikheter i medlemsstaternas nationella rätt faktiskt hindrar den fria rörligheten och 

handeln på den inre marknaden skulle på detta sätt kunna prövas.  

 

Det föreligger svårigheter även med införande av ett frivilligt instrument av det anförda 

slaget. Det skulle, på samma sätt som med ett ersättande säkerhetsrättsligt instrument, kräva 

konsensus avseende regelverkets omfattning och innehåll samt innehavarens ställning i 

förhållande till andra parter och borgenärer.
362

 Varje aspekt av det frivilliga instrumentet 

skulle nödvändigtvis behöva införlivas i de nationella systemen. Skillnader i medlemsstaters 

ekonomiska, politiska och rättsliga situation skulle göra sig påminda även här. Verstijlen 

anför, mot bakgrund av historiken kring försök att harmonisera ägarförbehåll, att ett frivilligt 

instrument i denna form fortfarande är avlägset.
363

 Ett argument som ofta anförs mot 

möjligheten att harmonisera eller unifiera regelverken är de förekommande skillnaderna 

mellan insolvensrättsliga regelverk, i vilka sakrätten har stor betydelse. Håstad poängterar att 
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en av svårigheterna med harmonisering av sakrätten är att det inte bara handlar om parters 

rättigheter och skyldigheter, utan även om att rangordna olika giltiga anspråk.
364

 Även 

Ramberg framhåller att det för en harmonisering av sakrätten även krävs en harmonisering av 

insolvens- och exekutionsrätten.
365

 Kieninger bekräftar att det finns stora skillnader mellan 

olika jurisdiktioner avseende en borgenärs utsikter för kompensation i en konkurs. Dessa 

skillnader består bl.a. i vilken typ av kompensation som godkänns, förmånsrättsregler och 

återvinningsregler.
366

 Sakrättens nära förhållande till insolvensrätten medför att hänsyn måste 

tas till medlemsstaternas olika förmånsrättsordningar och borgenärer respektive gäldenärers 

förpliktelser och rättigheter.
367

  

 

Kieninger anför att det är orealistiskt att införa enhetliga regler på det känsliga 

insolvensrättsliga området och att varje försök till en sådan harmonisering förmodligen skulle 

omintetgöra hela strävan.
368

 Hon menar emellertid att en sådan harmonisering av 

insolvensbestämmelser inte nödvändigtvis krävs.
369

 Enhetliga regler skulle i så fall endast 

införas för skapandet av en europeisk säkerhetsrätt, men dess effekter (i och utanför 

insolvens) skulle lämnas till nationell lagstiftning genom att möjliggöra dess införlivande med 

redan befintliga nationella säkerhetsrätter. Det skulle fortfarande vara nödvändigt att tillämpa 

nationell insolvenslagstiftning, och för att undvika att borgenärer som innehar en europeisk 

säkerhetsrätt drabbas hårdare än de med en nationell sådan, krävs att den europeiska 

säkerhetsrätten och dess förmånsrätt i konkurs godtas i medlemsstaterna och erkänns som en 

nationell motsvarighet.
370

  

 

Kieninger menar att effektiviteten av en europeisk säkerhetsrätt inte heller nödvändigtvis 

måste vara beroende av en samtidig harmonisering av äganderättsövergången. Hon gör härvid 

gällande att skillnader i synsätt på säkerhetsrätter inte vilar på de olika systemen av och 

uppfattningar om ägandesrättsövergången.
371

 Kieninger poängterar vidare att eftersom den 

europeiska säkerhetsrätten inte skulle ersätta den nationella lagstiftningen kan den europeiska 

lagstiftaren i större utsträckning förverkliga nyskapande idéer och ägna mindre 

uppmärksamhet åt befintliga nationella lagstiftningar.
372

 

 

Ytterligare frågetecken uppkommer vid ett eventuellt införande av ett registreringssystem för 

europeiska säkerhetsrätter. Det finns på olika håll begränsningar för i vilka typer av tillgångar 
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säkerhetsrätter kan stiftas. Det är exempelvis inte tillåtet att använda framtida tillgångar för 

stiftandet av säkerhetsrätter i vissa länder. Å andra sidan finns det en tydlig tendens att 

utvidga utbudet av möjliga säkerhetsrätter i de flesta EU-länder. En frågeställning blir därmed 

om säkerhetsrätter kan skapas både i befintligt och framtida lösöre. Hur ska framtida egendom 

i så fall registreras och individualiseras? Ska registret vara gäldenärsbaserat eller 

tillgångsbaserat? Kieninger anser att ett gäldenärsbaserat system vore lämpligast. 

Prioritetsproblematiken skulle i viss mån lösas av att företräde ges till den först registrerade 

säkerhetsrätten.
373

 Jag kommer inte vidare gå in på utformningen av ett eventuellt 

registreringssystem eller innehållet i ett frivilligt instrument. Detta är omfattande 

frågeställningar vilka inte ryms inom ramen för denna uppsats. 

 

För säkerhetsrättens del är frågan således mer komplicerad än vad som är fallet för avtalsrätt 

och köprätt. Önskemål har framförts om att istället genom en handling skapa nationella 

säkerhetsrätter i form av en gemensam säkerhetsrätt. Säkerhetsrätter skulle genom 

uppfyllandet av särskilda formkrav registreras i ett europeiskt register.
374

 Formkraven skulle 

utarbetas mot bakgrund av befintliga krav i medlemsstaterna, men det skulle för giltighet inte 

krävas att alla medlemsstaters formkrav uppfylls. Detta skulle innebära att befintliga 

säkerhetsrätter i medlemsstater skulle fortsätta existera, men för att uppnå ett säkrare skydd 

skulle parter kunna vidta vissa åtgärder och registrera säkerhetsrätter i det europeiska 

registret. Detta kan liknas vid vad som gäller på patenträttens område inom EU. Eftersom det 

inte skulle införas någon ytterligare säkerhetsrätt skulle medlemsstaternas regler kring 

exempelvis insolvens, prioritet och publicitet kunna behållas och ett europeiskt register skulle 

underlätta undersökningar, förutsebarhet och därmed rättssäkerhet för aktörer på marknaden.  

 

Verstijlen är positiv till ett sådant införande och framhåller att konsensus lättare skulle uppnås 

avseende särskilda formkrav än kring samtliga aspekter av en unifierad säkerhetsrätt. 

Författaren framhåller att registrering skulle tillfredsställa de publicitetskrav, datumkrav och 

specificeringskrav som förekommer i vissa medlemsstaters sakrättsordningar och det skulle 

fortsatt vara möjligt att använda de befintliga nationella säkerhetsrätterna. En sådan 

gemensam säkerhetsrätt skulle redan ha sin plats i varje rättssystem utan att kräva vidare 

förändring eller anpassning av omkringliggande rättsområden. Svåra avvägningsproblem för 

erkännande eller omvandling av utländska säkerhetsrätter skulle därmed undvikas.
375

 

 

Persson anför att en harmoniserad IP-rätt bör kompletteras med en sådan gemensam 

säkerhetsrätt som skulle registreras i ett europeiskt register. Avsaknaden av detta skulle i 

många fall leda till en alltför stor belastning för, och tillförlitlighet till, de nationella 
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domstolarna. Det skulle vara svårt för dem att veta huruvida en utländsk säkerhetsrätt på ett 

giltigt sätt skapats och kan fortbestå enligt utländsk materiell sakrätt. För att skapa 

förutsebarhet, minska risken för höga kostnader, forum shopping och kvalifikationsproblem är 

därför en gemensam säkerhetsrätt önskvärd.
376

 Persson förespråkar ett införande av regler 

liknande den amerikanska UCC i EU, men med vissa modifikationer, där befintliga 

säkerhetsrätter inte har förbjudits men får registreras och därigenom erhålla sakrättslig verkan 

enligt UCC endast om fastslagna formkrav är uppfyllda. Hon är av åsikten att reglerna endast 

ska ge sakrättsliga och inte obligationsrättsliga verkningar. Detta skulle underlätta för ett 

godkännande av länder som Frankrike, där avtalsprincipen är gällande. Hon framhåller att 

varken Tyskland, Frankrike, Storbritannien eller de nordiska länderna är helt främmande för 

ett registreringssystem i sakrättsligt hänseende.
377

  

 

 

7.5 Avslutande reflektioner 

 

Mångfalden av privaträttsliga ordningar både avseende IP-rätt, avtalsrätt och sakrätt, hindrar 

den inre marknaden och rörligheten för medborgare när varor transporteras över gränserna.
 
En 

harmonisering eller unifiering av sakrätten skulle således kunna underlätta internationell 

handel och finansiering. En realistisk diskussion kring införandet av en allomfattande civillag 

ligger fortfarande långt fram i tiden. Ett sådant införande skulle innefatta höga kostnader, ta 

lång tid och innebära stora kompromisser från samtliga medlemsstater. Detsamma anser jag 

gälla för en harmoniserad sak- eller säkerhetsrätt som skulle ersätta de nationella regelverken. 

Två orsaker till detta är sakrättens viktiga inslag i de nationella rättsordningarna och dess 

tvingande karaktär. De nationella sakrättssystemen skulle i flera fall må bra av en förbättring 

och strukturering, inte minst för Sveriges del. En bindande, ersättande reglering skulle dock 

riskera att ha sämre kvalitet än de nationella regleringarna till följd av politiska och 

strukturella kompromisser samt tids- och kunskapsbrist. Det skulle vara svårt att uppnå 

konsensus och fortsatt finnas olikheter på grund av nödvändig implementering i de nationella 

systemen.  

 

Även om ett sådant omfattande enande ännu inte är aktuellt medför detta inte att en mer 

begränsad harmonisering blir ineffektiv. Ett införande av en tydlig lagmodell där fokus ligger 

på den mest lämpliga lösningen, såsom UNCITRAL:s rekommendationer eller UCC i USA, 

skulle kunna underlätta en harmonisering. Det skulle fungera som en guide till både lagstiftare 

och handelsparter. En sådan harmonisering tar längre tid och är mindre detaljerad, men 

innebär större anpassningsmöjligheter och högre kvalitet. I detta avseende är DCFR en bra 
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utgångspunkt. Projektet har utformats av akademiker genom grundliga komparativa studier, 

utan stora påtryckningar från politiskt håll. En viktig utgångspunkt i harmoniseringsarbetet är 

just gemensamma definitioner, begrepp och principer. En gemensam grund har härigenom 

kunnat framtas och är i detta hänseende mycket värdefull.  

 

Jag ställer mig positiv till idén om införandet av en tydlig IP-rättslig lagvalsregel med ett 

samtidigt införande av ett tidsrekvisit. Jag välkomnar även ett införande av någon form av 

frivillig europeisk säkerhetsrätt. Det skulle behöva tas ställning till om det i ett frivilligt 

instrument skulle införas en helt separat säkerhetsrättslig reglering, vid sidan av de nationella 

rättsordningarna, eller om det enbart skulle införas ett register samt ett antal formkrav som 

måste vara uppfyllda för att de nationella säkerhetsrätterna ska registreras och anses giltiga 

inom EU. 

 

Ett helt separat regelverk utan påverkan på vissa sakrättsliga krav och medlemsstaters 

insolvensordningar, kan vara svårt att utforma, framför allt med tanke på säkerhetsrättens 

ställning i insolvens- och förmånsrättsordningar samt skillnader i publicitetskrav som skiljer 

sig åt mellan rättsordningar. Den europeiska säkerhetsrätten skulle nödvändigtvis behöva 

jämställas med en nationell motsvarighet i en konkurs och det skulle kräva enande avseende 

innehåll, form och relation till övriga parter, vilket har visat sig vara svårt att uppnå i tidigare 

försök med ägarförbehållet. Olikheter i implementering gör sig gällande även här. Att 

instrumentet endast skulle komplettera, men inte ersätta, den egna rättsordningen är dock av 

stor betydelse. Föreliggande skillnader i medlemsstaternas regelverk avseende sakrätt och 

relaterade rättsområden är för närvarande ett hinder för en unifiering, men behöver inte 

innebära detsamma för ett frivilligt instrument, trots att även detta är ett ambitiöst och 

omfattande projekt. Även om det skulle krävas att en europeisk säkerhetsrätt implementeras 

och s.a.s. ”passar in” i de nationella systemen, finns kanske inte lika starkt motstånd som mot 

en hel omarbetning av sak- eller säkerhetsrätten. Av störst intresse är dock införandet av en 

gemensam säkerhetsrätt, genom vilket medlemsstaternas rättsordningar skulle förbli orörda 

och där säkerhetsrätten redan har en plats i systemen. Ett sådant projekt är realistiskt och 

ligger närmre i tiden.  

 

Det finns flera lagmodeller och akademiska projekt att hämta inspiration från vid utformning 

av ett regelverk och registreringssystem, t.ex. UNCITRAL:s Lagmodell eller Cape Town-

konventionen. Även exempelvis PECL och DCFR är av stor relevans vid analys och 

utarbetande av förslag till en gemensam säkerhetsrätt. Parter skulle kunna välja den 

rättsordning som passar deras situation bäst. Det skulle finnas en eller flera säkerhetsrätter 

som med säkerhet skulle godkännas i alla medlemsstater, vilket skulle undanröja den 

problematik som föreligger genom IP-rättsliga frågor och sakrättsliga olikheter. Om det i 

slutändan skulle visa sig att den europeiska säkerhetsordningen eller säkerhetsrätten väljs allt 
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oftare kan detta i sin tur motivera eller legitimera en gemensam säkerhetsordning, i varje fall 

för vissa typer av säkerhetsrätter 

 

Jag nöjer mig här vid att konstatera att det finns stor potential för en successiv harmonisering 

och att dessa möjligheter bör fortsätta utredas och eftersträvas. Det skulle underlätta 

gränsöverskridande handel och den fria rörligheten inom gemenskapen och samtidigt utvisa 

huruvida en framtida uniform sakrätt är eftersträvansvärd. 

 

 

8. Sammanfattande slutsats 
 

Jag har i denna uppsats sökt klargöra den förekommande problematik avseende lex rei sitae 

och nationella sakrättsordningar som finns både på svensk och på EU-rättslig nivå. Den 

gällande ordningen är både otillfredsställande och oförutsebar. För att skydda kreditgivare och 

säkra betalning är användning av säkerhetsrätter i såld egendom vanligt förekommande i 

internationell handel och det finns ett starkt behov av att förutsättningarna för 

gränsöverskridande handel förenklas och förtydligas.  

 

I Sverige uppställs höga krav på säkerhetsrätters giltighet och fortbestånd. Det sakrättsliga 

regelverket är splittrat och otillgängligt. Lagvalsregeln för internationella sakrättsliga frågor är 

oreglerad och vägledning får hämtas från praxis, vilken endast består av två rättsfall, där det 

senaste avgjordes år 1984. Jag har redogjort för den oklarhet och oförutsebarhet som till följd 

av detta föreligger för både svenska och utländska handelsaktörer. Det har i HD:s relevanta 

avgöranden fastslagits att ett antal subjektiva moment ska beaktas vid lagvalsfrågans 

avgörande, vilket enligt min uppfattning är varken ändamålsenligt eller eftersträvansvärt. Det 

skapar framför allt gränsdragnings- och tolkningsproblem när det inte är fråga om rena 

exportsituationer. För svensk del har inget klargörande gjorts sedan 1984 års rättsfall kring 

om och i så fall på vilket sätt sådana subjektiva moment ska beaktas. HD införde i fallet en 

ofullständig form av tidsrekvisit. Ett sådant införande har förespråkats i doktrin på både 

svensk och internationell nivå. Även jag är av uppfattningen att det bör införas en tidsfrist 

inom vilken en utländsk säkerhetsrätt ska anses giltig även efter att den förs in i Sverige. Efter 

att tidsfristen gått ut skulle svenska krav för en giltig säkerhetsrätt gälla även för en utländsk 

borgenär. Under denna tid skulle borgenären ha möjlighet att ordna en giltig svensk 

säkerhetsrätt eller driva in sin fordran på gäldenären.  

 

Eftersom stora delar av IP-rätten har reglerats på EU-nivå finns enligt mig stora möjligheter 

att även reglera sakrättsliga lagvalsfrågor inom ramen för ett motsvarande regelverk. 

Utgångspunkten skulle i sådana fall vara ett fastställande av lex rei sitae. Regeln är utbredd 
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och accepterad bland de allra flesta rättsordningarna och motiveras av förutsebarhet och 

skydd mot tredje man. Det faktum att lagvalet är beroende av var saken befinner sig är därför 

en naturlig utgångspunkt för en EU-rättslig lagvalsreglering. Även i detta fall förespråkar jag 

införandet av ett tidsrekvisit, som skulle gälla på samma sätt i alla EU:s medlemsstater. 

Genom en EU-reglering av denna sort skulle en större förutsebarhet kunna åstadkommas. 

Oavsett om egendomen säljs för export eller om vetskap om sakens förflyttning saknas, får 

borgenärer tid på sig att driva in sin fordran eller att ordna säkerhetsrätter som står sig enligt 

destinationslandets krav. 

 

Stort fokus har i uppsatsen legat på ett urval av EU-rättsliga frågor som har uppkommit på 

området. Det har därvid diskuterats huruvida kombinationen av nuvarande IP-rättsliga och 

sakrättsliga regelverk kan anses innebära ett hinder på EU:s inre marknad. Det föreligger en 

osäkerhet kring tillämplig lag för bedömningen av säkerhetsrätters giltighet vid en gäldenärs 

eventuella insolvens. Det förekommer även stora skillnader mellan medlemsstaters 

sakrättsordningar och dess krav på säkerhetsrätters giltighet och rättsverkningar. På grund av 

detta kan situationer uppstå där säkerhetsrätter som anses giltigt uppkomna i en medlemsstat 

helt förlorar sin giltighet och verkan gentemot tredje man när saken förs in i en annan 

medlemsstat. Detta kan leda till att vissa kreditgivare tar större risker än andra, vilket medför 

kostnader, omfattande undersökningar och oförutsebarhet.  Riskerna kan resultera i 

användandet av dyrare och sämre anpassade säkerheter samt prishöjningar. Situationen är 

främst aktuell vid gränsöverskridande handel och kreditgivare kan därmed anse sig obenägna 

eller ovilliga att handla utanför den egna nationsgränsen. Det innebär också en risk för att 

aktörer avstår från handel i länder med restriktiva sakrättssystem och höga krav på 

säkerhetsrätters giltighet.  

 

EU-inträdet och den inre marknadens krav på fri rörlighet kan sägas innebära att sakrätten inte 

längre är av rent nationell karaktär. Framför allt medlemsstaternas säkerhetsrättsliga system 

kan anses höra till EU-rätten, trots att det inte finns någon gemensamt EU-instrument på 

området. Om resultatet av nationella lagvalsregler och materiella sakrätt anses hindra den fria 

rörligheten för varor på det sätt som åsyftas i artikel 34 FEUF anses reglerna stå i strid mot 

den prioriterade EU-rätten. Frågan har flitigt diskuterats i doktrin och meningarna skiljer sig 

åt. EU-domstolens praxis är vägledande för bedömningen, men det får i viss mån anses oklart 

vad som faller in under artikeln. Under förutsättning att ett marknadstillträdestest ska göras, i 

enlighet med senare avgöranden på området, och de hämmande effekterna av de nationella 

reglerna inte anses för avlägsna, torde de dock strida mot den fördragsfästa principen om fri 

rörlighet. Jag är av uppfattningen att reglerna mycket väl kan påverka aktörers beteenden, och 

därigenom handeln, på ett sätt som kan föranleda artikelns tillämpning. Det är tveksamt om 

reglerna skulle kunna rättfärdigas efter en proportionalitetsbedömning. Sverige, med de höga 

krav som ställs på säkerhetsrätter och dess röriga lagvalsregel skulle vara en primär kandidat 

för ett nedslag från EU-domstolen. Trots att artikeln inte skulle anses tillämplig har reglerna 
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en begränsande effekt på handeln. När medlemsstater förnyar och förändrar sina sakrättsliga 

system bör således både lagstiftare och domstolar beakta den inre marknadens funktion. 

 

Oavsett vad utfallet i EU-domstolen hade blivit är det dock tydligt att det finns ett behov av en 

tydligare, modernare och mer enhetlig säkerhetsrätt inom EU, och arbete för att underlätta 

handeln på den inre marknaden är värdefullt. Ett fungerande system avseende säkerhetsrätter 

är till fördel både för kreditgivare och för kredittagare. Mycket förarbete har gjorts genom 

akademiska projekt som DCFR samt internationella konventioner och lagmodeller. Dock 

krävs även att EU:s institutioner och därigenom medlemsstaterna är villiga att förändra och 

kompromissa. Med tanke på sakrättens betydelse och komplexitet i de nationella 

rättsordningarna bör en sådan anpassning ske stegvis. Ett alternativ till en fullständig 

harmonisering av sak- eller säkerhetsrätten är att unifiera de vanligaste säkerhetsrätterna och 

införa gemensamma formkrav, exempelvis avseende ägarförbehåll. Det skulle dock vara ett 

ingripande i de nationella systemen och tidigare misslyckade försök talar för att utvecklingen 

inte är på detta stadium ännu. Jag förespråkar därför att det inledningsvis bör införas någon 

form av frivillig europeisk säkerhetsrätt. Ett införande av en frivillig säkerhetsrättslig ordning 

vid sidan av de befintliga nationella regelverken skulle vara eftersträvansvärt, men även detta 

skulle innebära ett ingripande i de nationella rättsordningarna, bl.a. genom en anpassning av 

medlemsstaternas prioritets- och insolvensordningar, och politisk vilja saknas troligtvis ännu. 

Ett steg som ligger närmre i tiden, som är mindre ingripande och mer lätthanterligt, är 

inrättandet av en gemensam europeisk säkerhetsrätt som vid överenskommelse skulle 

registreras i ett gemensamt register och som skulle avse befintliga säkerhetsrätter i varje 

medlemsstat. Om användandet av en gemensam säkerhetsrätt eller ett frivilligt instrument 

skulle bli utbrett kan det i sin tur legitimera en fortsatt harmonisering eller unifiering av 

sakrätten i stort.  
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